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Quan điểm 

Ðức Phật Thích Ca, sau 49 ngày đêm thiền tọa dưới cội bồ đề, Ngài thấy rõ được quãng đời quá 
khứ của mình, thấy được bản thể của vũ trụ và nguyên nhân cấu tạo vũ trụ cũng như thấy rõ nguồn 
gốc của đau khổ và Ngài đã tìm ra phương pháp dứt trừ đau khổ. Ngay khi chứng quả Vô Thượng 
Chánh Ðẳng Chánh Giác, Ðức Phật đã tuyên bố:”Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”, 
câu nói đó không những đã mở đường khai ngộ cho tất cả chúng sanh mà còn nói lên tính bình 
đẳng và đạo từ bi Ðức Phật truyền dậy cho chúng ta. Câu nói đó cũng cho chúng ta thấy người nào 
trong chúng ta cũng có Phật tánh, nhưng chúng ta chưa thoát khỏi u mê phiền não, sân si. Nếu 
chúng ta quyết tâm tu học thì Phật tánh sẽ nẩy mầm và tạo nhân tốt để thành chánh quả. 
 
Gần 600 năm trước Tây lịch, tại Vườn Lộc Uyển, Ðức Phật Thích Ca giảng bài pháp đầu tiên chỉ có 
5 đệ tử. Ngày nay, số lượng người theo đạo Phật lên trên 400 triệu người và càng ngày người tây 
phương càng tìm đến với Phật giáo. Họ đã tìm thấy nơi Giáo pháp Như Lai một điểm tựa cho tâm 
hồn.   
Những gì Ðức Phật nói pháp về vũ trụ, về con người trước đây hơn 26 thế kỷ, thì ngày nay khoa 
học văn minh mới khám ra. Với thuyết luân hồi, luật nhân quả, giáo lý cốt yếu của nhà Phật, chỉ cho 
chúng sinh thấy không một ai có thể thoát khỏi vòng sanh lão bệnh tử và gieo nhân nào sẽ được 
quả ấy. Nếu ta gieo nhân tốt thì gặp quả tốt, gieo nhân xấu thì nhận quả xấu. Với một hệ thống giáo 
lý thực tiễn, lấy từ bi, hỷ xả làm phương châm, đạo Phật thật gần gũi và không ảo tưỏng.  
 
Ðạo Phật du nhập vào Việt Nam từ lâu lắm, các triều đại Ðinh, Lê, Lý, Trần đều có các bậc cao tăng 
ra tay giúp nước: Khuôn Việt đại sư, thiền sư Vạn Hạnh, Tăng Thống Ngô Chân Lưu. Ngay cả vua 
Lý Thái Tổ, một vị vua thương dân yêu nước, ngay từ thủa thiếu thời đã sống một cuộc đời bình dị 
nơi chùa Cổ Pháp, Bắc Ninh. Vua Lê Thánh Tông, vị vua tài hoa nhất của các triều đại vua chúa 
Việt Nam, khi còn là hoàng tử Tư Thành đã nương náu, học tập tại chùa Dục Khánh 18 năm trời. 
Phật giáo Việt Nam đã ăn sâu vào cội rễ dân tộc qua chính trị, văn hóa và đời sống, tạo dựng một 
ý chí tự cường, một đời sống nhân bản với tình yêu thương quê hương đất nước cao đẹp. Phật 
giáo đã luôn hưng thịnh hay nổi trôi theo dòng sử Việt.      
 
Từ khi người cộng sản Việt Nam áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên trên đất nước Việt Nam, toàn dân 
bị chìm trong biển khổ. Giáo Hội Phật giáo Việt Nam chính thống bị cấm hoạt động, các vị cao tăng 
bị cầm tù hay giam lỏng. Người cộng sản khi mang chủ thuyết ngoại lai vào nhuộm đỏ quê hương 
chắc chắn họ phải triệt hạ Phật giáo, vì Phật giáo là của dân tộc, của lịch sử chống ngoại xâm, Phật 
giáo không thể song hành với chủ thuyết cộng sản.  
 
Với 42 năm thống trị toàn Việt Nam, người cộng sản tường rằng họ đã phá tan hệ thống sinh hoạt 
Phật giáo tại Việt Nam. Nhưng họ đã lầm, các vị cao tăng dù trong vòng kiềm toả, không hề cúi đầu 
chịu nhục, vẫn hiên ngang, dẫn dắt Phật tử, tranh đấu cho quyền làm người cũng như cùng toàn 
dân đấu tranh cho nền độc lập, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.  
 
Ðón mừng Phật Ðản năm nay, ngoài bổn phậm tu tập tinh tấn giáo pháp Như Lai, người Phật tử 
chắc chắn không thể không nhớ đến sự đau khổ của đồng bào miền Trung đang bị đại họa môi sinh, 
mất kế sinh nhai, gia đình khốn khó. Ðây là hậu quả rõ ràng của chế độ độc tài tham nhũng thối nát 
của cộng sản Việt Nam. Người Phật tử Việt Nam không thể nhắm mắt trước họa mất nước đang 
hiện diện phía trước. Chúng ta có bổn phận hòa cùng toàn dân lên tiếng tranh đấu cho sự sống còn 
của quê cha đất tổ, mạnh dạn lột mặt nạ cộng sản Việt Nam đã và đang bán đứng đất nước cho 
Tàu, và cùng toàn dân phất cao ngọn cờ chính nghĩa, đòi hỏi tự do, độc lập về cho dân tộc để người 
người được an cư lạc nghiệp trong tự do, dân chủ.  
 
Quảng Phúc 
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Thông Bạch đại lễ Phật đản PL.2561 
của Tăng Đoàn GHPGVNTN 

 

Hội đồng Điều Hành Tăng Đoàn Quốc Nội 

 
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, 

Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn 
Phật lịch 2561 

Số: 02/HĐĐH/TB/VT 
 
THÔNG BẠCH 
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2561 
  
Kính gửi: 
– Chư tôn Giáo phẩm Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành, 
– Các Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN trên toàn quốc, 
– Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, 
– Chư Thiện tín Phật tử các giới. 
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
Kính bạch Chư Tôn đức, 
Kính thưa Quý Liệt vị, 
Hơn 2600 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc, địa vị, giàu sang, xa hoa, 
quyền quý, đi vào rừng vắng, thiền định tu hành, khai mở con đường giải thoát mọi khổ đau cho 
muôn loài chúng sanh. 
 
Từ đó, giáo Pháp của Đức thế tôn lan truyền khắp nơi, từ Đông sang Tây, từ Âu đến Á. Ngày nay, 
Liên Hiệp Quốc đã công nhận đạo Phật là đạo hòa bình vì giáo lý từ bi, bao dung của Đức Phật có 
thể hóa giải được hận thù, tranh chấp do những tham vọng, mê lầm. 
Phật Đản năm nay lại về với chúng ta trong hoàn cảnh thế giới xãy ra nhiều vấn nạn đau thương: 
chiến tranh taị Syria khiến hàng trăm ngàn người chết, hàng triêụ người đau khổ vì phải rời bỏ quê 
hương, cuôc̣ chiến taị Ukraina vẫn chưa có ánh sáng cuối đường hầm vì mâu thuẫn giữa các nước 
lớn chưa tìm được đồng thuâṇ, taị Pháp đã xảy ra nhiều đợt tấn công khủng bố làm nhiều người 
chết và bi ̣thương, mới nhất là taị Anh quốc, những cuộc khủng bố đã gieo rắc sự kinh hoàng bởi 
lòng thù hâṇ vô minh. 
 
Các cuộc cách maṇg công nghê ̣bùng nổ, mang laị nhiều lợi ích vâṭ chất nhưng không mang đến 
sự bình yên và haṇh phúc cho loài người vì thiếu vắng hạnh từ bi nên ngoṇ lửa tham-sân-si vẫn đốt 
cháy lương tâm nhân loaị. 
Việt Nam chúng ta lại càng khốn đốn, hiểm nguy hơn nhiều vì “di chứng” của thảm hoạ môi trường 
Formosa vẫn còn đó và chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt làm người dân bất an. Chính sự bất 
an này là đôṇg lực nổ ra các cuộc xuống đường đi đòi công lý ở Hà Tĩnh, Nghệ An… 
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Nhưng thay vì lắng nghe, đồng cảm và hỗ trợ thì Nhà cầm quyền lại thẳng tay đàn áp, dùng vũ lực 
để dâp̣ tắt nguyêṇ voṇg chính đáng của người dân khiến mâu thuẫn giữa người dân và nhà cầm 
quyền thêm sâu đâṃ. 
 
Bên ngoài, Trung cộng tiếp tuc̣ bố trí khí tài quân sự hùng hâụ trên các hòn đảo chiếm được ở quần 
đảo Trường Sa và toàn bộ Hoàng Sa, đe doạ trực tiếp đến toàn vùng duyên hải Viêṭ Nam, cho lực 
lượng dân quân biển tràn ngâp̣ biển Đông, xua đuổi và tấn công ngư dân Viêṭ, cướp ngư trường và 
hải sản. Khi ngư trường truyền thống đã mất, thì đồng nghiã với chủ quyền quốc gia trên biển đã 
mất. 
Trong môṭ tình thế an ninh quốc gia bi ̣đe doạ như vâỵ nhưng Nhà cầm quyền vẫn “án binh bất 
đôṇg”, không tìm ra đối sách, bỏ măc̣ ngư dân gánh chịu mọi cướp phá, xua đuổi của Trung cộng, 
bỏ mặc lãnh hải, ngư trường cho ngoại xâm thỏa sức tung hoành. 
Bên trong, Nhà cầm quyền lại gia tăng thuế, phí, và nạn cướp đất, cướp nhà vẫn tiếp diễn, làm cho 
người dân khốn khổ đủ điều. 
 
Trước hiêṇ tình đất nước lâm nguy, các tổ chức xã hôị dân sự, các tổ chức tôn giáo đôc̣ lâp̣ và các 
Nhân sỹ, Trí thức yêu nước đã lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền phải lắng nghe tiếng dân, tôn troṇg 
ý dân, thực thi dân chủ, thực hiêṇ nhà nước pháp quyền, có thái đô ̣và đối sách thỏa đáng hợp lòng 
dân trong viêc̣ bảo vê ̣quốc gia, điều hành đất nước, lại bi ̣đàn áp dã man… Chi ̉trong 3 tháng đầu 
năm đã có nhiều người bi ̣bắt, nhiều cuôc̣ biểu tình hoăc̣ khiếu kiêṇ bi ̣đàn áp.   
Đối diêṇ với hiêṇ tình đất nước và tương lai dân tôc̣, người Phật tử cần phải dấn thân cứu khổn phò 
nguy, thực hành haṇh vô úy trong đời sống của mình và cứu giúp tha nhân, khai mở dân trí, thực 
thi trách nhiêṃ công dân và sứ mêṇh người con Phật, mang ánh sáng từ bi và trí tuê ̣của Đức Phâṭ 
đến với moị người để đẩy lùi tha hóa, canh tân xã hôị. 
 
Kỷ niệm ngày Phật Đản, người Phật tử thể hiện tinh thần từ bi bằng cách hỗ trợ, can thiệp và giúp 
đỡ cho những người bị rơi vào hoàn cảnh đau khổ do thiên tai hoặc nhân tai gây ra. Mặt khác, tích 
cực lên tiếng báo động tình trạng hiểm nguy của đất nước và tham gia sát cánh cùng toàn dân trong 
công cuộc bảo vệ tổ quốc. 
 
Tùy theo hoàn cảnh, mỗi chùa, mỗi địa phương hãy tổ chức Đại Lễ Phật Đản được trang nghiêm, 
thanh tịnh, và cố gắng thực hiện các công tác từ thiện. 
 
Kính bạch Chư tôn đức, 
Kính thưa Liệt quý vị, 
Lễ Phật Đản cũng bắt đầu mùa An cư Kiết Hạ của chư Tăng. Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn 
GHPGVNTN kính chúc chư Tăng tinh tấn tịnh tu, trau dồi đạo hạnh, hoàn thành tâm nguyện hoằng 
pháp độ sanh. 
Kính chúc chư Phật tử phát tâm dũng mãnh tinh thần tự lợi lợi tha, giúp người tế vật, hộ quốc, hộ 
dân.  
 
Rất mong Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sớm thức tỉnh, can đảm từ bỏ thể chế độc tài, chuyển 
sang nền dân chủ, đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, hầu cứu nguy tổ quốc. 
Nhất tâm cầu nguyện đạo pháp trường tồn, quốc gia độc lập, lãnh thổ lãnh hải vẹn toàn, thế giới 
hòa bình, chúng sanh an lạc và tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.  
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT 
 
Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, Mùa Phật Đản 2017. 
 
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành 
Tăng Đoàn GHPGVNTN 
 
Viện trưởng 
(ấn ký) 
 
Tỳ kheo Thích Viên Định 
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Actie: Thương Về Miền Trung (đợt 2) 
 

Thư ngỏ 

Kính thưa quý đồng hương, 
Công tác hỗ trợ đồng bào ngư dân miền Trung, đang gặp đại nạn môi trường do nhà máy thép 
Formosa gây ra hồi tháng tư năm ngoái, chính thức được Ban Chấp Hành Cộng Đồng tiếp tục phát 
động lần thứ hai, bắt đầu từ nay cho đến cuối tháng 9 năm 2017. 

Cộng đồng Hòa Lan, nhìn chung, là một cộng đồng có giàu lòng nhân ái đã được thể hiện qua 
nhiều hội nhóm thực hiện các công tác từ thiện. Đặc biệt là trong năm 2016 chúng tôi ghi nhận 
những đơn vị đã phát động công tác cứu trợ đồng bào tại Việt Nam nói chung, điển hình như: Ban 
Chấp Hành Cộng Đồng, Gia Đình Quân Cán Chánh VNCH, Chùa Vạn Hạnh, nhóm Tình Thương 
Tình Người (Breda), hội Tình Thương (Eindhoven), 
Hội Người Việt Tỵ Nạn Eindhoven, các ban nhạc 
Mây Hồng, Tình Si, Bình Minh và Trùng Dương, hội 
Mở Rộng Trái Tim, v.v... 

Các đợt công tác phát động của các cộng đồng, 
đoàn thể, nhóm hội này trong năm 2016 đã thu được 
số tịnh tài ước lượng tổng cộng khoảng 50 ngàn 
euro. 

Thưa quý vị, 

Với tìm năng vừa nêu trên của cộng đồng, chúng tôi 
đề nghị năm nay cộng đồng Hòa Lan chúng ta, sẽ 
phát động công tác cứu trợ đồng bào miền Trung 
với phương châm “bundel de kracht”, tập hợp tất cả các tìm năng trong cộng đồng lại thành một 
tổng lực để cứu trợ các nạn nhân tại các tỉnh miền Trung. 

Phương cách thực hiện được đề nghị như sau: 

A/ Trong Hòa Lan. 
1/ với các tôn giáo, đoàn thể, cộng đồng, hội nhóm từ thiện, các văn nghệ sĩ, v.v…: 

Chúng tôi kêu gọi quý vị tham gia vào công tác này bằng cách bàn thảo trong giáo hội, trong 

cộng đoàn, trong nhóm của mình để tìm cách gây quỹ cho chiến dịch và thông báo về Ban Chấp 
Hành Cộng Đồng thời điểm tổ chức để tránh sự trùng lập với các đơn vị khác. 

2/ với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, quý đồng hương: 
Chúng tôi kêu gọi tất cả quý đồng hương với khả năng có được của mình hãy sốt sắng tham gia 
vào chiến dịch này bằng cách chuyển vào trương mục của Cộng Đồng: NL16ING 0001 5086 64 
với ghi chú: “thương về miền Trung”. 

B/ Ngoài Hòa Lan. 
Cộng Đồng VNTNCS/ HL kêu gọi quý cộng đồng trên địa bàn Ấu Châu và trên toàn thế giới cùng 
hưởng ứng chiến dịch công tác cứu trợ đồng bào miền Trung do Cộng Đồng Hòa Lan phát động. 
Chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm về việc bảo quản tài chánh: nhận vào và chuyển đi. 

Chiến dịch công tác cứu trợ đồng bào miền Trung lần thứ hai này sẽ được chính thức khởi động 
kể từ ngày ra thư ngỏ này và sẽ chấm dứt vào cuối tháng 9 năm 2017 xuyên qua một buổi đại nhạc 
hội có tầm vóc quy mô. 

Trân trọng kính chào thân ái, 

Thay mặt BCH Cộng Đồng 
Nguyễn Hữu Phước (chủ tịch) 

http://www.congdonghoalan.com/
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     Danh sách các vị ân nhân đóng góp vào quỹ   

Thương Về Miền Trung tính từ 21-1-2017 đến ngày 3-5-2017  
stt tên đoàn thể/ cá nhân    tiền mặt    ING  

         

3 ẩn danh (6-11-16)    €     200,00    

59 M. Pham (12-12-16)      €  100,00  

60 Trần Thị Liên (12-12-16)      €    50,00  

61 Bác Ninh gái (15-12-16)    €       20,00    

62 Bùi Công Hải (16-12-16)      €  100,00  

63 Nguyễn Thị Như Tuyết (28-12-16)     €    50,00  

64 MT Vo/ TP Tran (18-1-17)      €    50,00  

65 tết đinh Dậu 2017: thùng ủng hộ (21-1-17)  €       25,00    

66 xổ số tết đinh Dậu (21-1-17)   €     330,00    

67 chị Hải ủng hộ giải nhất xố số (21-1-17)  €     150,00    

68 Hoàng Trọng định ủng hộ show ảo thuật (21-1-17)  €       50,00    

69 Nguyễn Văn Châu (14-03-17)     €    50,00  

70 Võ Thị Dạ Lan (30-04-17)    €       50,00    

71 Thai-Ta T.V. (3-5-17)      €    30,00  

           

 tổng cộng     €     825,00    €  430,00  

         

 tổng kết (tính đến ngày 03-05-2017)   €  1.255,00    

      
* đính chính: trong phần ghi chú đóng góp đã ghi thiếu xót vị ân nhân đóng góp ở số 55 với chi tiết 
sau đây:  

         

55/1 Thế Vỹ (Den Hoorn)    €     500,00    
 

Suy ngẫm 

NGƯỜI TIỀU PHU VÀ HỌC GIẢ 
 

Tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu 
rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất 
cho tiều phu mười đồng. Ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất năm đồng thôi. Học giả coi như mình 
nhường tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người. 
Đầu tiên, tiều phu ra câu đố: 
"Vật gì ở dưới sông nặng một ngàn cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có mười cân?". 
Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu mười đồng. Sau đó, 
ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì. 
"Tôi cũng không biết!", tiều phu đưa lại cho học giả năm đồng và nói thêm: 
"Thật ngại quá, tôi kiếm được năm đồng rồi." Học giả vô cùng sửng sốt. 
Bài học rút ra: 
Trong cuộc sống, nhiều người hay tỏ vẻ là mình trí tuệ, thông minh hơn người và tỏ vẻ coi thường 
những người ít học, học thấp hơn họ. Tuy nhiên đôi lúc, sự tự phụ quá tự tin của họ sẽ khiến họ bị 
lâm vào những tình huống "dở khóc dở cười". Họ không biết một điều rằng "thông minh sẽ hại 
thông minh", người quá thông minh và tinh tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình vì quá tự cao. Lẽ 
vậy ở đời, đừng sợ kẻ thông minh, hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình thông minh. Và hãy làm một 
người khiêm tốn đáng được tôn trọng. Truyện cực ngắn về người tiều phu khiến chúng ta phải suy 
nghĩ về đức tính khiêm tốn. 
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Thời sự 

 
Nhà máy giấy Lee & Man Hậu Giang  

- Một thảm họa khôn lường 
 

 

 
 
Cuối cùng sau gần 10 năm nằm ém, tên sát thủ 
môi trường mang tên “Nhà máy giấy Lee & Man” 
đã xuất đầu lộ diện bên bờ sông Hậu, huyện 
Châu Thành, Hậu Giang, trong sự bàng hoàng 
và lo lắng của người dân quanh vùng. Ta gọi tắt 
chúng là “Sát thủ Lee &Man (STLM)”. 
Vào cuối tháng 3/2017, mới chỉ là thử nghiệm 
trong 20 ngày, nhưng người dân quanh vùng đã 
lâm vào cảnh dở sống dở chết, vì hàng loạt ô 
nhiễm nghiêm trọng như: Mùi hôi nồng năc̣, tiếng 
ồn đinh tai, buị băṃ, khí thải từ nhà máy bốc ra 
đen kiṭ... thâṃ chí khi ngủ, dân chúng quanh 
vùng đều phải đeo khẩu trang mới chiụ nỗi (1). 
Một năm trước (6/2016), do đuṇg phải nhiều 
phản ứng gay gắt từ người dân, đặc biệt Hiệp 
hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 
(VASEP) đã cảnh báo STLM sẽ bức tử sông Hậu 
(2), nhưng trong bối cảnh cả nước đang sôi sục 
chống Formosa hồi 2016, STLM đành phải dùng 
thêm nhiều nén bạc đâm toạc tờ giấy (phép) đi 
đêm với Bô ̣Tài nguyên và Môi trường (TNMT), 
để đến đầu năm 2017 mới xuất đầu lộ diện. 
 
Các chuyên gia khoa hoc̣ thế giới không ngớt 
cảnh báo, sản xuất giấy là một trong những 
ngành gây ô nhiễm môi trường trầm troṇg nhất 
trong công nghiêp̣. Vì sản xuất luôn gắn liền với 
sông ngòi, môṭ khi STLM thực sự đi vào vận 
hành thì viêc̣ xả thải làm ô nhiễm cả nguồn nước 
sông Hâụ, môṭ dòng sông huyết mạch của Đồng 
Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), bởi đây là vùng 
sản xuất lúa, cây ăn trái và vùng nuôi thủy sản 
của nhiều tỉnh thành trong vùng như Hậu Giang, 
Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh và Cần Thơ. 
Hơn nữa, sông Hậu cũng là nguồn nước chính 
cho hơn một triệu người dân Tây Đô (Cần Thơ, 
chỉ cách nhà máy hơn 13km) và các vùng lân 
cận. Theo như thông lệ, các quan đỏ địa phương 
thấy tiền là mờ mắt, cứ phớt lờ mọi lời kêu than 

của dân, vẫn cho tiến hành dự án, thâṃ chí, Bô ̣
trưởng Trần Hồng Hà Bô ̣ TNMT laị bip̣ bợm 
tuyên bố “Sau khi kiểm tra, giám sát chăc̣ chẽ 
các hê ̣thống xả thải, các chi ̉số quan trắc về khói 
buị, nước thải mà STLM xả ra vẫn đaṭ chuẩn 
trong giới haṇ an toàn cho phép!!!” (3) 
 
Công nghệ lạc hậu và độc hại 
Sơ lược về quá trình sản xuất giấy môṭ cách đơn 
giản như sau: Đầu tiên phải chế biến từ nguyên 
liêụ khô như gỗ hoăc̣ giấy phế phẩm sang daṇg 
bột giấy, qua các quy trình như: Tẩy mực, băm 
nhuyễn, tẩy trắng… Để thực hiêṇ các công đoaṇ 
này phải sử dụng rất nhiều loại hóa chất có độc 
tính cao như chất tẩy Chlor (Cl), xút ăn da 
(NaOH), chất tẩy soda (Na2CO3), oxy già ( 
H2O2) và muối Natri Cyanure (NaCN, một loại 
muối rất dễ tan trong nước, nếu không kết hợp 
với kim loại, ion cyanure (CN) sẽ xuất hiện ở 
dạng ion trong nước thải, vốn là một chất cực 
độc, nó có thể làm hệ thống hô hấp của động vật 
mất chức năng tiêu thụ ôxy cấp kỳ). 
Khi quá trình tẩy hàng loạt hoàn tất, các loại hóa 
chất đôc̣ haị kể trên, phẩm màu, xút, Chlor... 
cùng với nhiều thành phần kim loại nặng như 
đồng, chì, kẽm, chromium, cadmium không tan 
sẽ theo cùng nước thải đổ ra ngoài. Theo 
VASEP, công nghiệp giấy chủ yếu xả thải xút 
(NaOH), sau đó là cyanure và thạch tín (2). 
Theo cách sản xuất lac̣ hâụ của Trung Quốc để 
sản xuất ra một tấn giấy thành phẩm, các nhà 
máy phải sử dụng khoảng từ 100 đến 350 mét 
khối nước, trong khi các nhà máy giấy hiện đại 
của thế giới chỉ sử dụng 7 đến 15 mét khối. Sự 
lạc hậu này không chỉ gây lãng phí nguồn nước 
ngọt vốn đã khan hiếm taị ĐBSCL, mà còn làm 
ô nhiễm sông rạch qua sự xả nước thải hóa hoc̣ 
khổng lồ. Thảm họa môi trường này sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp và nặng nề lên vùng trọng điểm 
sản xuất ĐBSCL, với xuất cảng thủy sản, chiếm 
trên 70% diện tích thủy sản, 40% sản lượng nuôi 
trồng và 60% sản lượng xuất cảng của toàn VN. 
Và để xử lý triêṭ để toàn bô ̣hóa chất trong dòng 
nước thải này thì vô cùng tốn kém, mà chi ̉các 
nước tiên tiến tôn troṇg môi trường mới bảo đảm 
được, còn các nhà máy của boṇ TQ chi ̉lo chaỵ 
theo lợi nhuâṇ, sản xuất càng rẻ càng tốt, nên 
chắc chắn sẽ xả đôc̣ tố trực tiếp ra sông (Y hêṭ 
như vu ̣Formosa Vũng Áng). Các tài liệu về nước 
thải nhà máy giấy ra môi trường đều nhắc tới 
ảnh hưởng đến các loài thủy sinh và cả cây 
trồng. Con người ăn các loại thủy sản này có thể 
bị ngô ̣đôc̣ khẩn cấp, hoăc̣ nhiễm độc dần dần 
dẫn đến nguy cơ vô sinh, ung thư, gây tử vong. 
Bên caṇh đó, nhà máy nhiệt điện hoặc lò hơi 
cung cấp hơi phục vụ cho việc sản xuất giấy 
cũng phát sinh khí thải, khiến gây ra hiêṇ tượng 
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mưa axíd rất nguy haị vô cùng cho đường hô 
hấp. 
 
Sự dối trá và lừa bịp 
Khi được hỏi về vấn đề bảo vê ̣môi trường, trùm 
sò Chung Wai Fu, giám đốc của STLM khẳng 
định sẽ không sử dụng chất xút ăn da trong quá 
trình sản xuất (4). Tuy nhiên, PGS. TS Lê Anh 
Tuấn (Đaị hoc̣ Cần Thơ, Phó viện trưởng Viện 
Nghiên cứu biến đổi khí hậu ĐBSCL) đã vạch 
trần sự dối trá của Lee & Man, ông cho biết thậm 
chí các quốc gia công nghệ tiên tiến trên thế giới 
vẫn phải sử dụng xút NaOH trong mọi quy trình 
tẩy trắng giấy, thì làm sao mà Lee & Man laị 
không dùng đến? Mà nếu Lee & Man khẳng định 
không sử dụng xút NaOH để tẩy trắng, đồng 
nghĩa nhà máy không có hệ thống xử lý chất độc 
này. Tức là ngay từ khi có ý định mở nhà máy tại 
Hậu Giang, Lee & Man đã có kế hoạch xả hoàn 
toàn nước thải xuống sông Hậu và không đầu tư 
cho hệ thống thanh lọc chất xút ăn da NaOH vô 
cùng đôc̣ haị này (5,8)!!!  
 

 
 
Đến nay việc xây dựng hê ̣ thống nước thải đã 
không đúng như dự án, STLM chi ̉mới giải quyết 
được 20.000 mét khối nước thải, trong khi mỗi 
ngày nhà máy phải xả ra đến 50.000 mét khối (dĩ 
nhiên xả thẳng ra sông Hậu). Nếu làm con tính 
chơi, môṭ người dân xử dụng 100 lít/ngày, thì 
con số 50.000 mét khối tương đương số nước 
tiêu dùng cho nửa triệu người dân đã bị cướp đi 
để nhường cho Nhà máy Giấy dùng vào việc tẩy 
rửa. Nhưng STLM vẫn được phê duyêṭ để bắt 
tay vào vâṇ hành theo đúng quy trình. Thêm 
nữa, do phản ứng maṇh mẽ từ phía dân Hâụ 
Giang, Bô ̣Công Thương có dự kiến sẽ đề đaṭ 
lên tưởng thú Nguyễn Xuân Phúc cho đình chi ̉
vận hành Nhà máy Bôṭ Giấy, nhưng vẫn giữ laị 
Nhà máy Giấy. Làm như thế thì hiểm hoạ không 
những không giảm thiểu được bao nhiêu, vì Nhà 
máy Bột Giấy với sản lượng 165.000 tấn/năm 
trong khi Nhà máy Giấy sản lượng lên tới 
420.000 tấn/năm, thì hiểm hoạ vẫn không sao 
tránh khỏi. 
Chưa hết, còn có nguy cơ STLM là đầu mối trung 
gian trá hình để tẩu tán chất độc từ bên TQ sang 
VN, vì STLM có tuyên bố sẽ nhập 80% nguyên 

liệu thô từ TQ vào (thay cho sản xuất bột giấy tại 
VN). Việc này không lạ gì với Formosa Vũng 
Áng, nơi bi ̣khám phá ra hàng loaṭ các vu ̣chôn 
giấu bùn đôc̣ từ TQ taị Hà Tiñh. 
Rước quỷ vào nhà 
Theo Quỹ Bảo vệ thiên nhiên quốc tế (WWF), 
STLM nằm trong danh sách các Tâp̣ đoàn không 
chịu minh bac̣h số liệu liên quan đến xả thải môi 
trường (6). Tại Trung Côṇg, STLM thuộc top 5 
tập đoàn sản xuất giấy lớn nhất thế giới, tuy 
nhiên ngay tại quê nhà TQ, nhà máy này đã dính 
vô nhiều tai tiếng và từng bị Bộ Bảo vệ Môi 
trường Trung Quốc yêu cầu ngưng sản xuất vì 
xả thải bất hợp pháp ra Dương Tử – con sông 
dài nhất Châu Á, gây ô nhiễm nguồn nước. 
Không được hoaṭ đôṇg tại quê nhà, STLM đã hạ 
cánh an toàn tại VN, vì đất đỏ thì ác điểu đậu! 
(5) 
Năm 2007, hai dự án Nhà máy Giấy và Nhà máy 
Bột Giấy của Công ty Lee & Man do Tập đoàn 
Lee & Man Paper được nhà cầm quyền CSVN 
cấp cho giấy phép vào VN sản xuất giấy. STLM 
đã chi ra 1,2 tỉ USD để có giấy phép đầu tư và 
diện tích 80 ha tại tin̉h Hâụ Giang, được xem là 
có quy mô lớn nhất VN và nằm trong số 5 nhà 
máy giấy lớn nhất thế giới. Bất chấp moị phản 
đối của người dân Cần Thơ, Hâụ Giang và các 
chuyên gia cảnh báo, các quan đỏ địa phương 
vẫn đón chào STLM như là “một nguồn tăng 
ngân sách thu nhập địa phương và góp phần 
phát triển kinh tế”. 
Phải dừng ngay! Chi ̉có dân lãnh hiểm hoạ 
Đành rằng thu hút dự án đầu tư là taọ ra công 
ăn viêc̣ làm cho dân nghèo, nhưng đánh đổi môi 
trường sống, đánh đổi sức khỏe, tính maṇg của 
người dân để có được dự án bằng mọi giá là 
điều vô lương tâm, chi ̉có dưới chế đô ̣côṇg sản 
đôc̣ tài xem thường maṇg dân như vâỵ. Trước 
tình hình hạn hán dai dẳng và ngập mặn nghiêm 
trọng tại ĐBSCL, giờ còn phải cam chịu thêm 
nước thải đôc̣ của STLM nữa thì cầm bằng laị 
thêm môṭ Formosa thứ hai sẽ xảy ra nay mai, 
nhưng chắc chắn mức đô ̣sẽ kinh hoàng hơn rất 
nhiều. 
Formosa đã bức tử biển miền Trung, nay nổi 
thêm vụ Nhà máy Giấy Lee & Man tại Hậu Giang 
thì ngư dân lẫn nông dân coi như bi ̣ triêṭ hết 
đường sống. Chúng ta đừng chờ đến khi sông 
Hâụ bi ̣bức tử như Formosa giết biển miền Trung 
rồi mới lên tiếng, mà ngay từ bây giờ phải nắm 
chăṭ tay nhau đồng hành xuống đường, giương 
cao khẩu hiêụ: Tống cổ cả hai “Formosa lẫn Lee 
& Man” ra khỏi Viêṭ Nam càng sớm càng tốt.  
Hãy dậy mà đi, dân tôi ơi!!! 
04.05.2017 
Đồ Hiếm 
danlambaovn.blogspot.com 
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Chú thích: 
1. Trùm nilông ngủ vì ô nhiễm nhà máy giấy 
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/trum-nilong-ngu-
vi-o-nhiem-nha-may-giay-lee-man-364204.html 
2. VASEP lo nhà máy giấy Trung Quốc 'bức tử' 
sông Hậu 
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-
nghiep/vasep-lo-nha-may-giay-trung-quoc-buc-
tu-song-hau-3421752.html 
3. Ai đồng ý cho xả 50.000 m3 nước thải ra sông 
Hậu? 
https://nvphamvietdao5.blogspot.com.au/2017/
04/ai-ong-y-cho-xa-50000-m3-nuoc-thai-ra.html 
4. Thanh tra nhà máy giấy Trung Quốc trước lo 
ngại 'bức tử' sông Hậu 
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-
nghiep/chu-dau-tu-nha-may-giay-trung-quoc-
cam-ket-khong-buc-tu-song-hau-3424993.html 
5. Bị tẩy chay ở Trung Quốc, nhà máy giấy Lee 
& Man tìm cách xâm nhập Việt Nam đầu độc 
nguồn nước đồng bằng sông Cửu Long 
http://bluevn.info/bi-tay-chay-o-trung-quoc-nha-
may-giay-lee-man-tim-cach-xam-nhap-viet-
nam-dau-doc-nguon-nuoc-dong-bang-song-
cuu-long.html 
6. Những tai tiếng của nhà máy giấy Lee & Man 
trên thế giới 
http://bluevn.info/nhung-tai-tieng-cua-nha-may-
giay-lee-man-tren-gioi.html 
7. Nuôi cá cạnh ống xả thải để cán bộ ăn thẩm 
định 
https://tepbac.com/tin-tuc/full/Nuoi-ca-canh-
ong-xa-thai-de-can-bo-an-tham-dinh-
20906.html 
8. Vụ Nhà máy Giấy Lee & Man: Lãnh đạo đừng 
phát biểu... ẩu! 
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/vu-nha-
may-giay-lee-man-lanh-dao-dung-phat-bieu-au-
20170407063821833.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NHỚ MÙA ĐẢN SINH. 
  

 Mặc Phương Tử 
 

 
 

  

Sáng ra 
Tưới nước vườn chùa 

Cho hoa lá cỏ nở đùa sắc hương 
Giữa trưa 

Thả giấc vô thường 
Bên thềm mây trắng mười phương tụ về. 

  
Chiều lên 

Nắng rụng sơn khê 
Gió hiu hắt ngọn 
Tư bề thanh âm. 

Tụng một bài kinh thậm thâm 
Nghĩa vi diệu 

Pháp Hoa Rằm, nguyệt viên. 
  

Đêm về 
Nhịp tiếng chuông thiền 

Trầm hương thoảng 
Khắp cả miền nhân gian. 

Nữa khuya 
Nghe giọt sương tan 
Giữa dòng nhân ảnh 

Xô tràn bể dâu. 
  

Ngày lên 
Đã rựng hương màu 

Tiếng chim gọi nắng lao xao gió lùa 
Bên trời sương khói đong đưa 

Ánh hồng đại nhật 
Nhớ mùa Đản Sinh. 

  
Chùa Kỳ Viên, 

South Dakota, thượng tuần tháng 5.2017. 
MẶC PHƯƠNG TỬ. 
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Print 

 

 

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh 

phúc, hãy đặt ra cho mình một mục tiêu, 

đừng phụ thuộc vào ai đó hoặc cái gì 

khác. 

 

 

https://www.hoavouu.com/p42a43066/thuong-tuy-phat-hoc
https://www.hoavouu.com/print#pd_detail_43086
https://www.hoavouu.com/images/file/KQAxTFCX1AgBAEk-/nho-mua-dan-sinh-.jpg
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Trưa ngày 2-5-2017, anh Nguyễn Hữu Tấn (sinh 
năm 1979) một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ngụ tại 
Tổ 7 Khóm 2 Phường Thành Phước, Xã Đông 
Thạnh, TX Bình Minh (Vĩnh Long), bị Công an 
Thành Phước bắt giữ sau khi tiến hành khám xét 
nhà và tìm thấy một tấm vải màu vàng + cọng 
dây màu đỏ trong hộp nước yến và một cái gối 
để gác chân màu vàng. Tấn được đưa về trụ sở 
với nghi ngờ phát tán tài liệu chống chính quyền 
và lưu giữ cờ VNCH.  
Trước đó, tại khu vực phường Thành Phước 
xuất hiện nhiều truyền đơn và cờ vàng 3 sọc, 
Công an nghi ngờ Nguyễn Hữu Tấn đứng sau 
vụ này! 
Khoảng 17:00 ngày 3-5-2017, gia đình được 
thông báo Tấn tự cắt cổ chết, lên nhận xác về 
chôn cất. Quan sát bên ngoài cho thấy, thi thể 
Tấn bị nhiều vết thương một bên đầu và vết cắt 
sâu 2/3 cổ họng. 
Nguyễn Hữu Tấn được dân địa phương đánh 
giá là người hiền lành. Anh tu tại gia, ăn chay 
trường, không tiền án tiền sự. Tấn và vợ có một 
con trai nhỏ, mưu sinh bằng xe bán hủ tíu chay. 
Theo đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc CA 
Vĩnh Long, toàn bộ quá trình Tấn dùng dao tự 
sát đều được camera ghi lại. Cơ quan công an 
đã cho gia đình Tấn xem toàn bộ dữ liệu camera  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
và chứng kiến công tác khám nghiệm tại hiện 
trường. 
Tuy nhiên, chiều nay 4-5-2017, phía gia đình 
Tấn và các đồng đạo PGHH đã bác bỏ việc này. 
Ba anh Tấn là ông Nguyễn Hữu Quang cho hay, 
có được cơ quan CA cho xem 1 bản video, 
nhưng rất khó xem và hình ảnh mờ nhòe cho 
thấy người trong clip lúc cắt cổ đang mặc áo sọc 
tù, còn Tấn kg mặc áo tù. Ông bảo, mọi việc 
không ổn, từ vấn đề là làm sao tự cắt cổ dài như 
vậy. Và quan trọng là một bên đầu Tấn vết 
thương bầm và mềm như trái chuối! 
Cập nhật tin từ Vĩnh Long tối 4-5-2017: Gia đình 
Nguyễn Hữu Tấn đã quyết định để thi hài anh lại 
nhiều ngày nữa để làm rõ cái chết, chứ không 
hỏa táng sớm như dự kiến. Ngoài ra, Hội đồng 
Liên Tôn sẽ làm đơn gửi Liên Hiệp Quốc báo cáo 
về cái chết của Tấn! 
 
Cập nhật chiều 5-5-2017: ông Nguyễn Hữu 
Quang cho biết gia đình quyết định để thi hài đến 
ngày 8-5-2017 và nếu công an không minh oan 
sẽ chở thi hài đi khắp cửa công Vĩnh Long kêu 
oan. Ông và chị Huỳnh Thị Muội, vợ của Tấn 
quyết định như vậy. 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

MỘT CÁI CHẾT BẤT THƯỜNG TẠI VĨNH LONG! 

Lts. Chế độ CSVN là một chế độ công an trị, một chế độ vu côn và người dân thấp cổ bé họng 

là nạn nhân của chế độ côn đồ này. Người dân bị chết trong đồn công an là việc thường xuyên 

xảy ra, trong suốt thời gian cầm quyền của CSVN, nhưng trường hợp anh Nguyễn Hữu Tấn bị 

công an cắt cổ chết trong đồn công an là một sự kiện vô cùng dã man, độc ác chưa từng xảy ra. 

Trong số các hình ảnh tan thương của gia đình anh Tấn, dư luận đặc biệc chú ý đến đứa con 

trai của anh, chưa đầy 10 tuổi. Không thể hình dung được rằng quảng đời về sau của cháu sẽ 

mang một hậu quả kinh hoàng vì phải bị ám ảnh cảnh tượng tang tóc này đến mức nào ?. Sau 

đây là những sự kiện được facebooker Lê Nguyễn Hương Trà ghi nhận trong vụ án của anh 

Nguyễn Hữu Tấn bị công an tỉnh Vinh Long cắt cổ trong đồn công an vào ngày 3-5-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   * 
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Xã luận 
 

Khi chính ủy tuyên giáo về 
hưu nói hòa hợp, hòa giải 

Phạm Nhật Bình 

42 năm trôi qua từ biến cố 30 tháng 4 năm 
1975, đề tài hòa hợp, hòa giải luôn được nhắc 
đến trong những bài viết, bài nói chuyện của 
một số cán bộ cao cấp trong đảng CSVN khi 
đề cập về cái gọi là “ngày thống nhất đất 
nước”. Nói cách khác, chiến tranh đã lùi vào 
quá khứ hơn 40 năm mà đề tài hòa hợp vẫn 
được phe Bên thắng cuộc tiếp tục kêu gào 
tha thiết, đượm mùi trình diễn trên sân khấu. 
 

 
 
Ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó ban tuyên 

giáo Trung ương. Ảnh: GDVN 
 
 
Trong dịp 30 tháng 4 năm nay, trên báo Giáo 

Dục Việt Nam, ông Vũ Ngọc Hoàng, người được 

biết đến là nguyên Phó ban tuyên giáo Trung 

ương lại đề cập đến vấn đề này bằng những 

luận điệu dông dài, đôi khi văn hoa nhưng rỗng 

tuếch. Ông Hoàng cho rằng đến nay sau 42 năm 

gọi là thống nhất, nhưng thật ra vẫn chưa có hòa 

hợp và thống nhất dân tộc “như một khối bền 

chặt” thật sự như đảng CSVN mong muốn. 

Là người từng cầm cân nẩy mực chỉ đạo trong 

lĩnh vực tư tưởng, ông Hoàng không thể nào nói 

sai ý đảng CSVN. Theo ông Hoàng, chủ trương 

hòa hợp là chủ trương lớn của lãnh đạo đương 

thời, chứng tỏ họ là nhưng người có tầm nhìn 

sáng suốt. Nhưng rất tiếc chủ trương đúng đắn 

đó không thực hiện được là vì sau 42 năm vẫn 

còn một bộ phận lớn của dân tộc lại từ chối thắng 

lợi rất vinh quang của đảng trong ngày 30 tháng 

4. Tức là theo ông Vũ Ngọc Hoàng, tuy đất nước 

thống nhất trong hòa bình nhưng chưa có hòa 

hợp và thống nhất thật sự vì đã có “một bộ phận 

lớn” người không đồng ý sự chiến thắng đó. 

Đây là một nhận định đúng nhưng thử hỏi vì sao 

lại có “một bộ phận lớn” đó. Quan trọng hơn nữa 

vấn đề hòa giải dân tộc phải thực hiện ra sao? 

Ta hãy nghe ông Vũ Ngọc Hoàng hiến kế theo 

quan điểm của một cán bộ tuyên giáo đã về hưu. 

Theo ông, để thực hiện hòa hợp, thống nhất và 

đại đoàn kết toàn dân tộc, phải có tinh thần cởi 

mở, khoan dung, có hiểu biết sâu sắc về sự đa 

dạng văn hóa và tự do tư tưởng cần thiết cho 

đời sống xã hội như sự đa dạng sinh học cần 

cho thế giới tự nhiên. Thêm nữa nếu làm mất đi 

tính đa dạng ấy thì xã hội và thế giới tự nhiên sẽ 

nghèo nàn, thiếu sức sống, hạn chế khả năng 

sáng tạo, mất đi sức đề kháng. 

Chỉ trong một đoạn ngắn, ông Hoàng đã nhồi 

nhét quá nhiều điều cao thâm nhưng viễn vông, 

tưởng chừng không liên quan gì đến vấn đề ông 

định mang ra chỉ giáo thiên hạ. Trước hết thử hỏi 

tinh thần cởi mở và khoan dung ấy nằm ở vị trí 

nào trong những người cầm quyền cộng sản? 

Trong khi thực tế cho thấy sau năm 1975, thay 

vì cởi mở và khoan dung chế độ đã lập tức siết 

chặt bàn tay sắt của chuyên chính vô sản qua 

nhiều đợt “cải tạo tư sản mại bản” trong mưu đồ 

cướp bóc tài sản người dân. Tinh thần “tư sản 

dân tộc” không thấy đâu mà chính sách của 

đảng và nhà nước lúc đó chỉ nhằm phá nát 

những nền tảng kinh tế thị trường của Miền Nam 

để dễ dàng áp đặt kinh tế chỉ huy mà họ cho là 

ưu việt hơn. 

 

Thứ hai, cái mà ông Vũ Ngọc Hoàng nói là chủ 

trương xóa bỏ hận thù, thực hiện hòa giải, hòa 

hợp dân tộc của đảng sau năm 1975 lại không 

nằm trong hàng ngàn trại giam trá hình là “trại 

cải tạo” từ Nam chí Bắc. Ở đó “chính sách 12 

điểm” của chính phủ chết non Huỳnh Tấn Phát 

không làm gì hơn là chấp nhận sự giam giữ lâu 

dài hàng chục ngàn người cùng mang chung tội 

danh “ngụy quân, ngụy quyền”, còn gia đình họ 

bị buộc phải đi “xây dựng kinh tế mới”, một nghĩa 

vụ cao đẹp không thể từ chối vì từ chối là không 

yêu nước. Đó là những nguyên nhân cắt nghĩa 

cho lời nói của ông Hoàng trong bài viết của 

mình vì sao “vẫn còn một bộ phận lớn của dân 

tộc lại từ chối thắng lợi ngày 30/4 của đảng.” 
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Thiết tưởng đảng CSVN là người phải chịu hoàn 

toàn trách nhiệm cho những tội ác mà họ đã cố 

tình gây ra sau năm 1975. Chính họ chứ không 

phải ai khác phải nhìn thấy vì sao người dân 

quay lưng và tìm ra câu trả lời thay vì cứ rao 

giảng hòa hợp hòa giải như một sự lừa bịp kéo 

dài. 

 

Năm 2004, Nghị quyết 36 ra đời là một cố gắng 

mà đảng tự ca tụng là “vượt bậc” nhằm chiêu dụ 

có bài bản những “khúc ruột ngàn dặm” trong 

bản tình ca hòa giải dân tộc. Đảng không ngại 

tốn tiền dàn dựng, tô son trét phấn cho cái Nghị 

quyết 36 này và nhiều lần mang đi trình diễn ở 

hải ngoại. Nhưng thành thật mà nói trong hơn 10 

năm qua nó cũng chẳng mang lại kết quả nào 

đáng hãnh diện, ngoài sự phá hoại và làm ruỗng 

nát các cộng đồng hải ngoại bằng những trò 

chụp mũ của một số “dư luận viên chống cộng” 

do chế độ đào tạo. Vì lẽ khi đảng đã nhiều lần 

ném niềm tin của người dân vào sọt rác, sự hòa 

giải với chính quyền cộng sản không khác tự 

nhốt mình trong… chiếc lồng son của đảng. 

Riêng với người dân trong nước, đảng cũng 

chưa hề thể hiện những gì gọi là vị tha, nhân ái, 

bao dung. Mà chỉ thấy bạo lực, thù hận từ phía 

chế độ vây chặt lấy những thành phần yêu nước 

hay khác quan điểm với đảng. Lúc nào đảng 

cũng sẵn sàng đem nhãn hiệu “thế lực thù địch” 

dán lên mặt những người mà họ cảm thấy nguy 

hiểm cho sự cai trị độc quyền của mình. Hơn thế 

nữa, chế độ chưa hòa giải được với nhân dân 

của mình thì làm sao chiêu dụ được người bên 

ngoài? Gần đây chủ trương lớn của đảng trở 

thành chủ trương bí nên cho côn đồ liên tục đánh 

đập tàn bạo những công dân là phụ nữ yêu 

nước. Đó phải chăng là cách hòa giải đầy lòng 

vị tha, nhân ái mà ông Hoàng cần có? Sử dụng 

bạo lực với người dân để bảo vệ chế độ sẽ mang 

lại kết quả dễ dàng nhưng lại là phương pháp 

làm chế độ sụp đổ nhanh chóng nhất. 

Tiếc thay Tiến sĩ đảng Vũ Ngọc Hoàng chỉ đứng 

trong cương vị một cán bộ tuyên giáo để nhận 

định và đưa ra phương pháp giải quyết với lời lẽ 

chung chung, ba phải theo kiểu bắt bướm hái 

hoa. Chính những cái chung chung, ba phải này 

lại làm cho mọi nỗ lực thực sự để hòa hợp dân 

tộc càng dễ dàng thất bại. Quả thật nếu làm theo 

sự hiến kế của ông Hoàng thì sẽ không bao giờ 

có được sự hòa giải như mong muốn của mọi 

người. Vì ông chỉ như một cái máy cũ phát ra 

những sáo ngữ trong manh áo tuyên truyền đã 

rách nát.  

Trong 42 năm qua đảng CSVN đã dùng những 

lời lẽ mỹ miều này để tuyên truyền và họa hoằn 

mới dụ dỗ được vài kẻ nhẹ dạ mong kiếm chút 

lợi lộc nào đó. 

Muốn thật sự hòa hợp và thống nhất dân tộc 
thực sự trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, 
những người đang cầm quyền phải thành thật 
biết lắng nghe và biết tôn trọng ý kiến của người 
dân. Một tiến trình dân chủ hóa đất nước phải 
được đặt ra và nhất là phải thể hiện bằng 
những hành động cụ thể. Những người cầm 
quyền không thể ngồi trên cao hay cố thủ trong 
lâu đài chuyên chính vô sản, chìa bàn tay hòa 
giải ra với những lời lẽ sáo rỗng dành cho kẻ 
dưới. 
 
Việt Nam phải có dân chủ, trước hết là phải có 
cuộc trưng cầu dân ý tự do để qua đó người dân 
đưa ra sự chọn lựa của chính mình mà không có 
sự áp đặt nào. Ngày nào mà tự do không có và 
người dân không được làm hay nghĩ theo cách 
riêng của mình thì mọi chủ trương hòa hợp và 
thống nhất đều chỉ là ngụy biện mà thôi. Cho nên 
cái giá mà chế độ phải trả luôn luôn là sự thờ ơ 
của các thành phần dân tộc trước những lời kêu 
gọi từ phía đảng Cộng sản. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lời hay 

Ta không thể thay đổi những người 

xung quanh mình. Nhưng vẫn có thể 

chọn người ta cho gần mình. 

 

Có kiến thức thì không nghi ngờ, có 

lòng nhân thì không ưu tư, có dũng 

cảm thì không sợ hãi. 
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Âm mưu của Trung Quốc đằng sau 
chiến lược “mình ong xác ve” tấn 
công vào Việt Nam? 
 
Nguồn: FB Thái An 
 
Tình hình làm ăn thua lỗ của các doanh nghiệp 
TQ trở nên tồi tệ khiến nền kinh tế nước này 
đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Thay vì tìm 
cách cứu vãn thì họ lại đi thực hiện các thương 
vụ mua bán sáp nhập (M&A) dưới sự hỗ trợ bảo 
bọc của chính phủ. Đây là chiến lược “mình ong 
xác ve” – một chiến lược đầy nguy hại của Bắc 
Kinh đối với kinh tế toàn cầu. Ngoài việc giải 
quyết vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế, chiến lược 
này còn cho thấy ý đồ thống trị thế giới của Bắc 
Kinh. Và Việt Nam đang là đối tượng tấn công 
mạnh mẽ nhất của TQ hiện nay. 
 

 
 
Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp ở nhiều 
nước và chiến lược ‘mình ong xác ve’ 
 
Chiến lược “mình ong xác ve” là gì? 
M&A là những thương vụ sáp nhập hết sức bình 
thường trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, 
hoạt động này của phía Trung Quốc viết tắt 
“M&A by Chinese” lại không đơn thuần như 
vậy, mà nó mang nhiều trọng trách khác nhau và 
ở tầm chiến lược quốc gia. 
“M&A by Chinese” còn được gọi là chiến lược 
“mình ong xác ve” – doanh nghiệp nước ngoài 
nhưng thuộc sở hữu của Trung Quốc” là thủ 
thuật “tái cơ cấu” kinh tế. Phía Bắc Kinh dùng 
các doanh nghiệp như “công cụ” để thực hiện 
các thương vụ M&A tại nhiều quốc gia trên thế 
giới. 
 
Nền kinh tế TQ vươn vòi ra thế giới 
Các thương vụ “M&A by Chinese” thực hiện 
trong năm 2016 chiếm gần 1/3 tổng giá trị giao 
dịch toàn cầu, theo The Economist đăng tải ngày 
11/04/2016. Chỉ riêng quý I/2016 giá trị các vụ 
M&A lên tới gần 100 tỉ USD, hơn cả con số 61 tỉ 
USD mà họ đã thực hiện trong cả năm 2015. 
Theo số liệu của Công ty kiểm toán 
PricewaterhouseCoopers (PwC) trong năm  
 2016, diễn ra 11.409 thương vụ M&A by 

Chinese tăng 21% so với năm 2015, với tổng giá 
trị tăng 11% đạt 77 tỷ USD. Trong đó, với 51 
thương vụ có trị giá trên 1 tỷ USD. PwC cũng dự 
báo hoạt động M&A by Chinese sẽ giảm nhẹ 
trong năm 2017 và sẽ đạt mức kỷ lục mới vào 
năm 2018. Thương vụ đình đám nhất là chính là 
thương vụ ChemChina mua lại công ty thuốc trừ 
sâu và hạt giống Thụy Sĩ Syngenta với giá 43 tỉ 
USD. 
 
Các quốc gia trên thế giới cảnh giác với động 
thái này TQ 
 
Việc tăng tốc và đa dạng trong hoạt động của 
“M&A by Chinese” khiến cho chính quyền các 
nước nghi ngại rằng Bắc Kinh có thể dựa vào đó 
để phục vụ cho các mục đích phi kinh tế của họ. 
Vì thế các nước như Mỹ, Đức, Anh có nhiều biện 
pháp nhằm phá vỡ âm mưu đó. 
Đầu tháng 12/2016, khi còn đương nhiệm chức 
vụ Tổng thống Mỹ ông Barack Obama đã quyết 
định can thiệp để ngăn chặn vụ Quỹ Đầu tư Phúc 
Kiến (Fujian Grand Chip Investment Fund-FGC) 
mua lại công ty điện tử Aixtron của Đức với giá 
670 triệu euro, do lo ngại những công nghệ bán 
dẫn của Aixtron sẽ được sử dụng trong lĩnh vực 
quân sự. 
Trước đó chính phủ Mỹ cũng đã từng can thiệp 
vào vụ chuyển nhượng Tập đoàn hóa chất 
Syngenta của Thụy Sĩ với giá trị chuyển nhượng 
lên đến 43 tỷ USD, nhằm ngăn chặn nguy hại 
của thương vụ “M&A by Chinese” lịch sử này. 
Song đến nay, việc ngăn chặn không thành bởi 
không thể chứng minh được mục đích phi kinh 
tế của Bắc Kinh nên Mỹ đã phải chính thức chấp 
nhận cho thương vụ hoàn tất, theo The New 
York Times. 
 
Các nước “cấm cửa”, Trung Quốc xoay trục 
sang Việt Nam. 
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư) hết ngày 20/3/2017 vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc 
vào Việt Nam đã vượt qua Nhật Bản, Mỹ và 
nhiều quốc gia khác, chỉ đứng sau Hàn Quốc và 
Singapore. Về số vốn mua cổ phần, các nhà đầu 
tư Trung Quốc cũng đứng vị trí thứ 2. 
Các thương vụ “M&A by Chinese” đình đám ở 
Việt Nam: Đại Phước Lotus Đồng Nai, Dự án 
Waterpoint (với diện tích 350ha nằm ở Long An, 
ngay cạnh lối mở đầu tiên của tuyến cao tốc 
Tp.HCM-Trung Lương), Vinacafe bán 6,2 triệu 
cổ phiếu cho Gaoling Fund (TQ), Công ty chăn 
nuôi C.P Việt Nam có tới 71% cổ phần của 
Pokphand (TQ). Ngoài ra TQ đầu tư mạnh vào 
các ngành công nghiệp nặng tại KCN Vũng Ánh 
Fomosa (thép), Nhà máy kẽm Lăng Cô – Chân 
Mây cùng các ngành nghề gây ô nhiễm môi 
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trường như nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, Vĩnh 
Tân, nhà máy giấy Lee&Man … 
 

 
 
Trung Quốc tăng cường các thương vụ “M&A by 
Chinese” là một chiến lược “mình ong xác ve” 
đầy nguy hại cho kinh tế toàn cầu. 
 Ảnh : enternews.vn 
 
Gần đây Hiệp hội Thép Việt Nam cũng cho biết, 
hiện TQ đang tìm mọi cách mua lại các nhà sản 
xuất thép thua lỗ của Việt Nam. Trước đó, Công 
ty thép Tsing Shan Iron và Yongjin metal hợp tác 
đầu tư nhà máy thép không gỉ 300.000 tấn/năm 
tại Nhơn Trạch, Đồng Nai…Và tổng công ty 
Thép Việt Nam đổ hàng ngàn tỷ liên doanh với 
Trung Quốc để khai thác mỏ sắt Quý Xa và nhà 
máy gang thép Lào Cai, vốn đầu tư lên đến 
6.000 tỷ đồng nhưng hiện nay nhà máy đang 
gánh lỗ 1.000 tỷ. Hầu hết các công trình có bóng 
dáng của doanh nghiệp TQ đều gây ra hệ lụy thi 
công chậm tiến độ, đội vốn, kém chất lượng, 
thậm chí gây ô nhiễm mô trường trầm trọng. 
 
Âm mưu đen tối của chiến lược “M&A by 
Chinese” 
Các doanh nghiệp Trung Quốc đang đ 
ẩy mạnh những thương vụ M&A để chuyển nợ 
ra nước ngoài, “hòa tan” nợ của họ vào các 
thương hiệu, tập đoàn thế giới. Việc này sẽ làm 
thay đổi đòn cân nợ, thay đổi cơ cấu nợ và qua 
đó lành mạnh hoá tình hình tài chính của doanh 
nghiệp Trung Quốc. 
 
Như vậy là từ chỗ “nợ ngập đầu ngập cổ”, sau 
khi thực hiện M&A thì tình hình tài chính của 
doanh nghiệp Trung Quốc sáng hẳn lên, hệ số 
nợ vay/vốn sở hữu nằm ở mức “mơ ước”. Thế là 
doanh nghiệp lại có thể huy động vốn cho các 
mục tiêu hoạt động của mình.  
Hơn nữa khi giao dịch trên thị trường chứng 
khoán thì những giá trị cổ phiếu của doanh 
nghiệp được sáp nhập lúc này có bao gồm cả 
“nợ của doanh nghiệp TQ” trong đó và người 
mua cổ phiếu đương nhiên sẽ mua cả “nợ của 
họ” 
Ngoài nhiệm vụ chính là một bước đi dọn đường 
cho kế hoạch “thay tên đổi nợ” của chính phủ, để 
ổn định tình hình kinh tế trong nước, M&A by 
Chinese còn được Chủ tịch Tập Bình giao thêm 

.trọng trách cực kỳ quan trọng: hiện thực hoá ý 
đồ thống trị thế giới của Bắc Kinh. 
 
“Kinh tế gắn liền với chính trị” – một khi đã 
nắm được kinh tế của một quốc gia thì TQ gần 
như kiểm soát được nền chính trị của quốc gia 

đó, thông qua các con bài (doanh nghiệp) để 
đưa ra yêu sách buộc quốc gia đó phải đáp ứng. 
Và Nga hiện đang là nạn nhân của chính sách 
này, đương nhiên về mặt chính trị cũng không 
thoát khỏi sự điều khiển giật dây từ phía TQ. 
 
Chúng ta cùng nhìn thực trạng nền kinh tế Việt 
Nam hiện nay, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của 
doanh nghiệp TQ can thiệp từ các công trình 
quốc gia trọng điểm, đến các doanh nghiệp nhỏ 
lẻ. Đằng sau việc tấn công ồ ạt vào nền kinh tế 
Việt Nam, ai dám đảm bảo rằng TQ không có 
mưu đồ chính trị? Liệu nền kinh tế của Việt Nam 
có lệ thuộc vào TQ như Nga hay không? 

 
Nhưng trước mắt chúng ta đang bất lực trước 
vấn đề về chủ quyền biển Đông, mặc tình để TQ 
bồi đắp xây đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự, 
khuyến khích người dân ra đó sinh sống, xây 
trường học, nhà máy hạt nhân… Hay vụ Fomosa 
tàn phá môi trường biển của Việt Nam mà theo 
các chuyên gia hàng trăm năm nữa mới phục hồi 
lại được, ấy thế mà Fomosa chẳng những không 
bị đuổi cổ về nước, còn hoạt động trở lại như 
chưa có gì xảy ra. Vậy mà ta còn “trải thảm đỏ” 
chào đón các doanh nghiệp TQ ồ ạt sang Việt 
Nam? Liệu nền kinh tế Việt Nam sẽ đi về đâu? 
Sẽ “đi tắt đón đầu” công nghệ 4.0 như PGS. TS 
Trần Đình Thiên Viện trưởng Viện Kinh tế đã 
khẳng định chăng? 
 
Triết lý kinh doanh của người Trung Quốc là “hại 
người lợi mình”. Doanh nghiệp Việt rồi sẽ ra sao 
khi mà các thương vụ M&A by Chinese ồ ạt tấn 
công vào Việt Nam? Bài học cảnh giác trước các 
mưu đồ của TQ là không bao giờ thừa. Đừng vì 
lợi nhuận mà biến mình thành “công cụ” cho 
chính phủ TQ thực hiện mưu đồ xấu xa. 

 

Nhà đầu tư Trung Quốc tăng mạnh lượt 
góp và số vốn vào mua cổ phần doanh 
nghiệp Việt. 
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Trước lá thư tha thiết này, với ước muốn học hỏi 
giáo Pháp Như Lai của chàng trai trẻ Hòa Lan, 
chùa Vạn Hạnh không thể làm ngơ. Sau khi bàn 
thảo và hội ý, chùa đã giao trách nhiệm cho vị 
tăng sĩ Phật giáo người Hòa Lan sinh hoạt tại 
chùa Vạn Hạnh để giúp đỡ và hướng dẫn đạo 
pháp cho anh.  
Ðây không phải là lần duy nhất chùa Vạn Hạnh 
nhận được thư kêu gọi sự giúp đỡ về mặt tinh 
thần. Chùa nhiều lần nhận được những lá thư 
của người bản xứ kêu gọi sự giúp đỡ cho cá 
nhân họ và đôi khi cho cả đồng hương Việt Nam 
của chúng ta nữa. 
 
Một lần, chùa Vạn Hạnh nhận được điện thư của 
một trung tâm chăm sóc người già (woonzorg 
centre voor ouderen). Trung tâm này kể rằng họ 
đang chăm sóc một bệnh nhân già Việt Nam tại 
đây, nhưng họ gặp khó khăn trong việc giao tiếp 
vì bà này hoàn toàn không nói được tiếng Hòa 
Lan. Họ kêu gọi sự trợ giúp của chùa Vạn Hạnh  
trong việc thông dịch và làm trung gian giữa 
trung tâm và bệnh nhân. Ðược tin đó, Ban Xã 
Hội chùa Vạn Hạnh đã nhanh chóng tiếp xúc 
trực tiếp với đồng hương và người y tá săn sóc 
bà. Qua câu chuyện, được 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biết bà trước đây có đi làm và biết nói tiếng Hòa 
Lan nhưng thời gian vừa qua, bà bị Alzheimer, 
không còn nhớ tiếng Hòa Lan. Bà sống đơn 
chiếc trong hoàn cảnh khó khăn.  
 
Với tâm nguyện “Phục vụ chúng sinh là cúng 
dường chư Phật”, Ban Xã Hội chùa Vạn Hạnh đã 
tận tình giúp đỡ trung tâm trong việc thông dịch 
cũng như phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, thăm hỏi 
đồng hương để cuộc sống của họ bớt cô quạnh. 
Ban Xã Hội có chương trình 2 tuần một lần đến 
thăm nơi đây.  Người đồng hương của chúng ta 
cũng như người y tá rất vui mừng với sự giúp đỡ 
chân tình của thành viên Ban Xã Hội chùa Vạn 
Hạnh. 
Cũng cần nói thêm, bệnh nhân Việt Nam này 
theo Thiên Chúa giáo, tuy nhiên bà đã có dịp đến 
thăm chùa Vạn Hạnh, do người bạn có sinh hoạt 
tại chùa dẫn đi. Trong tình người và nhất là tình 
đồng hương, Ban Xã Hội chùa Vạn Hạnh vẫn 
nhiệt tình làm công việc giúp đỡ này.  
 
Không phải tất cả những yêu cầu giúp đỡ gởi tới 
chùa, chùa Vạn Hạnh đều có thể giải quyết thoả 
đáng. Chẳng hạn trường hợp sau đây: một cô 
người Nhật Bản sinh sống ở Hòa Lan gửi một  

Chủ đề 

Khía cạnh xã hội của chùa Vạn Hạnh 
Một người bạn trẻ Hoà Lan gửi thư đến chùa Vạn Hạnh với nội dung như sau: 
 “...Tôi như con thuyền trôi nổi giữa đại dương đang tìm kiếm một bến bờ an toàn để cập. Quý 
vị có thể giúp tôi được không?...” 
 
Anh bạn Hòa Lan 24 tuổi này kể rằng khi 12 tuổi, anh bị một căn bệnh đau đớn về tinh thần mà 
nguyên nhân không có lời giải thích. Anh cảm thấy cuộc sống vô vọng.  Năm 17 tuổi, tình cờ 
anh đọc được trên YouTube vài bài giảng Phật pháp của vị tăng sĩ nổi tiếng người Anh tên Ajahn 
Brahmaviso. Những bài giảng này đã khiến tâm hồn anh được ổn định và anh ngày càng quan 
tâm đến giáo lý Phật. Anh muốn kiềm chế tư tưởng tự tử, anh muốn có một đời sống ổn định và 
tốt đẹp, một cuộc sống không lãng phí, anh muốn tạo cho mình niềm hạnh phúc để có thể giúp 
đỡ người khác. Anh nghĩ rằng để làm được điều này, anh cần có một vị thầy để hướng dẫn cũng 
như truyền cho anh thêm kiến thức về Phật giáo. Do vậy anh đã liên lạc Chùa Vạn Hạnh để hỏi 
xem có thể giúp anh được điều này không. 
 

 
*** 
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 điện thư đến chùa, kể rằng một năm trước đây 
ba cô ta qua đời. Năm nay, đúng một năm ngày 
giỗ, cô muốn được đến chùa để tỏ lòng tưởng 
nhớ đến người cha quá cố của mình. Cô xin quý 
Thầy đọc một bộ kinh tiếng Nhật (Okyio doctrine) 
cho ba cô. Một đề nghị thật khó giải quyết vì quý 
Thầy đâu biết tiếng Nhật. Nhưng chùa vẫn liên 
hệ và đề nghị chùa sẽ làm lễ cho ba cô ta, nhưng 
phần đọc kinh cô tự đọc. Tuy nhiên cô vẫn mong 
muốn có một vị thầy đọc kinh Okyio. Chùa Vạn 
Hạnh rất tiếc không giải quyết được yêu cầu 
trên, do đó cô ta đã không có dịp đến chùa làm 
lễ.  

 
May mắn thay, không phải lúc nào chùa cũng 
phải giải quyết những việc khó khăn. Ðôi khi 
cũng  nhận được sự kêu gọi giúp đỡ khá ngộ. 
Một cô người Hòa Lan vừa đi du lịch Việt Nam 
vào mùa hè vừa  
qua. Cô ta rất thích thú với chuyến du lịch này, 
thích từ phong tục, đời sống, món ăn và sự thân 
tình của người Việt Nam. Trở về Hòa Lan, cô 
quyết định sẽ xâm lên người hai chữ Gevoelig 
và Kracht (nhạy cảm và cứng rắn) là hai chữ nói 
lên cá tính của cô, bằng chữ Nôm hay chữ Hán. 
Chùa Vạn Hạnh đã liên hệ để giúp cô hai chữ cô 
muốn có. 
Một lần đến thăm chùa vào một ngày trong tuần, 
bước vào chánh điện tôi thấy ba cô học sinh 
người Hòa Lan đang đứng nhìn ba tượng Phật 
một cách chăm chú. Hỏi thăm, được biết các cô 
học ở trường trung học gần chùa nên ngày nào 
cũng đi xe đạp ngang qua đây. Các cô nói đã có 
dịp cùng cả lớp đến thăm chùa, hôm nay trở lại 
đây vì thích nhìn các tượng Phật, vì thấy vui và 
an lạc trong lòng. 
Từ khi chùa Vạn Hạnh dời về Almere, hàng năm 
chùa có nhiều dịp tiếp đón học sinh các trường 
tiểu học và trung học trong vùng đến thăm và tìm  
hiểu giáo lý Phật. Một số học sinh trung hoc khi 
làm tiểu luận về Phật giáo cũng đã liên hệ chùa 
để được giúp đỡ. Các buổi thăm viếng đó đã gây  
nhiều cảm tưởng tốt về Ðạo Phật nơi người Hòa 
Lan, cũng như nói lên sự hiếu khách của ngôi 
chùa Việt Nam.  

Nhiều người nghĩ rằng, chùa chỉ là nơi Phật tử 
đến lễ bái, tu học. Thật ra ngôi chùa ngoài ý 
nghĩa tôn giáo còn đóng góp rất nhiều về khía 
cạnh xã hội với ý hướng giúp đỡ đồng hương 
hay xoa dịu nỗi đau buồn khi gia đình có thân 
nhân quá vãng. Ngay với người bản xứ, khi có 
sự yêu cầu, chùa Vạn Hạnh luôn mở rộng cửa 
để đón tiếp và giang tay giúp đỡ. 
Là một ngôi chùa Việt Nam, chùa Vạn Hạnh luôn 
gắn bó với quê hương, dân tộc Viêt. Những khi 
quê nhà gặp cảnh tai ương khốn khổ, chùa Vạn 
Hạnh luôn hợp cùng Giáo Hội Phật Giáo Âu 
Châu hay Giáo Hội Phật Giáo Hải Ngoại tổ chức 
các kế hoạch quyên góp để cứu giúp đồng bào 
nơi quê nhà. Chùa Vạn Hạnh vẫn kín đáo và cụ 
thể góp phần để Giáo Hội trong nước, dù bị kềm 
tỏa, vẫn có phương tiện để thực hiện những 
công tác xã hội. 
 
Chùa Vạn Hạnh, trung tâm Phật giáo của người 
Việt tỵ nạn tại Hòa Lan, luôn sẵn sàng tiếp tay 
cùng Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản 
nêu cao chính nghĩa tự do, xây dựng và phát 
triển sự liên hệ tốt đẹp giữa người Việt và người 
bản xứ trên quê hương thứ hai này. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Học sinh thăm chùa Vạn Hạnh 

Bóng ảo 
ChinhNguyen/H.N.T.  
 
 
Cõi trần gian luôn luôn mờ mờ biến ảo, 
Kiếp con người sinh lão bệnh tử luân hồi. 
Cuối đường ta đi là khoảng trống hư vô, 
Không một dấu tích ngoài linh hồn hiện hữu. 
 
Ta hiện hữu bằng linh hồn vĩnh cửu, 
Qua hình hài thể xác của nhân thân. 
Vũ trụ này: địa ngục hay Niết-bàn, 
Ta chịu sống khổ đau hay sung sướng. 
 
Cuộc sống trầm luân sướng vui buồn khổ, 
Lẽ vô thường chi phối cả đời ta. 
Tham sân si rồi cũng mất thôi mà ! 
Ao ước lắm chỉ thêm sầu tiếc nhớ. 
 
Nhưng vẫn có một con đường duy nhất : 
Hãy tu nhân tích đức giúp nhân quần, 
Hay tu hành để giải thoát bản thân. 
Chung tất cả là con đường Phật-pháp. 
 
Phật-pháp nhiệm màu chứng lòng ta thành  
khẩn, 
Chỉ dẫn cho ta đi đúng dấu chân Người, 
Soi sáng cho ta khi lạc lối lầm đường, 
Đến chân hạnh phúc ở trong tầm tay với. 
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Những ngôi chùa  
nổi tiếng thế giới 
 

Trúc Hà 
 
 
Chùa Một Cột - Việt Nam 
 

 
Chùa Một Cột 
 
Chùa Một Cột được hình thành do một giấc 
mộng của vua Lý Thái Tông (1028-1054). Theo 
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua Lý Thái Tông nằm 
mộng thấy Phật Quan Thế Âm ngồi trên đài hoa 
sen, dẫn vua lên đài. Khi tỉnh dậy, vua nói lại với 
triều thần, sư Thiền Tuệ khuyên vua nên xây 
chùa, dựng cột đá giữa hồ, xây đài hoa sen có 
tượng Phật Quán Âm ở trên, đúng như hình ảnh 
đã thấy trong mộng.  
 
Vua Lý Thái Tông nghe theo và cho xây Chùa 
Một Cột vào năm 1049. Chùa nằm phía Tây 
thành Thăng Long, nay thuộc thành phố Hà Nội. 
Chùa Một Cột có tòa kiến trúc độc đáo vì được 
xây dựng trên một trụ đá có đường kính 1,25 m 
và được thiết kế như một hoa sen, biểu tượng 
tinh khiết của Phật giáo. 
 
Chùa có hình vuông mỗi chiều 3m, mái cong. 
Trong chùa, tượng đức Phật Quan Âm toạ lạc. 
Tượng Phật Quan Âm cũng ngồi trên 1 bông sen 
bằng gỗ sơn son thiếp vàng. 
 
Năm 1954, trưóc khi rút khỏi Hà Nội, quân Pháp 
đã nhẫn tâm đặt bom phá hủy ngôi chùa cổ này. 
Chùa chỉ còn lại cây cột và mấy xà gỗ. Một năm 
sau chùa được xây dựng lại theo kiến trúc cũ.  

Chùa Shwedagon, Miến Ðiện 

  
Chùa Shwedagon 
 
Một trong những địa điểm hành hương Phật giáo 
quan trọng trên thế giới là ngôi chùa vàng 
Shwedagon tại Miến Ðiện. Shwedagon là ngôi 
chùa lớn nhất của nước Miến Ðiện, tọa lạc trên 
một đỉnh đồi ven trung tâm thành phố Rangoon, 
thủ đô xưa của xứ Miến Ðiện.  
 
Chùa được kiến trúc với một đỉnh tháp hình nón, 
cao 99 mét, được lát vàng và các loại đá quý. 
Chùa được bao quanh bởi ngàn tháp nhỏ, tạo 
nên một thế giới Phật giáo oai nghi. Từ thành 
phố, người ta có thể nhìn thấy rõ ngôi chùa này 
với ngọn tháp cao vút thẳng lên bầu trời xanh, 
ban đêm ngôi chùa lộng lẫy uy nghi, toả lên một 
vùng sáng vàng ánh chói lọi. 
 
Chùa xây dựng vào thế kỳ thứ 5 trước Tây lịch, 
do bị nhiều lần động đất, chùa cũng bị hư hại, 
nhưng với sự cúng dường của Phật tử khắp nơi, 
ngôi chùa được tái xây dựng và càng ngày càng 
đẹp hơn. 
 
Trong chùa có một đồng hồ lớn nặng 15 tấn, 
năm 1824 người Anh muốn đem đồng hồ này về 
nước của họ. Khi di chuyển, chiếc đồng hồ bị rớt 
từ tàu xuống sông. Người Miến Ðiện đã dùng 
thuyền và với dụng cụ bằng các thanh tre lớn vớt 
được lên bờ chiếc đồng hồ đặc biệt này.  
 
Tu viện Taktsang – Bhutan 
 

 
 
Tu viện Taktsang 
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Vương quốc Bhutan là một nước Á Châu với dân 
số gần 800.000 người. Vương quốc Phật giáo 
Bhutan nằm trong rặng núi Hy Mã Lạp Sơn, giữa 
hai quốc gia Trung Quốc và Ấn Ðộ. 
Bhutan được Liên Hiệp Quốc đánh giá là nước 
hạnh phúc nhất thế giới (Het land van Bruto 
National Geluk) với nền văn hóa Phật giáo, thiên 
nhiên hùng vĩ và không khí trong lành. 

 
Ðể bảo vệ nét đẹp thiên nhiên cùng bản sắc văn 
hoá của mình, hàng năm Bhutan chỉ cho phép 
6000 khách du lịch tới thăm viếng xứ sở hạnh 
phúc này. 
 
Bhutan có một tu viện Phật giáo tên Taktsang 
Palphug nổi tiếng và được xây dựng vào năm 
1692. Tu viện Taktsang là trung tâm Phật giáo 
của xứ Bhutan nên nơi đây thường được chọn 
là nơi tổ chức các lễ hội Phật giáo quan trọng 
hàng năm. Tu viện còn được biết đến dưới tên 
tiếng Anh là The Tiger's Nest. 
 
Tu viện Taktsang tọa lạc chênh vênh trên một 
vách núi đá cao ngất giữa các tầng mây, nhìn 
xuống thung lũng Paro từ độ cao 3.120m so với 
mực nước biển. Nơi này được tín đồ Phật giáo 
và người dân Bhutan đặc biệt tôn kính bởi vì nó 
gắn liền với quá trình tu tập và hành đạo của 
Ngài Padmasambhava, vị tăng sĩ đã đem Phật 
Giáo Mật Tông từ Ấn Độ truyền sang Tây Tạng 
vào đầu thế kỷ thứ 7. 
 
Chùa Todaiji (Ðông Ðại Tự) -  Nhật Bản 
 

  
Chùa Todaiji 
 
Chùa Todaiji, được xây dựng tại thành phố Nara 
vào năm 752, là ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng 
nhất của Nhật Bản. Chùa Todaiji được xây cất 
hoàn toàn bằng gỗ với một đại sảnh đường lớn 
nhất thế giới. Năm 1692, chùa đưọc xây cất lại 
và đại sảnh đường này chỉ bằng hai phần ba đại 
sảnh đầu tiên.  
 Chùa Todaiji có một tượng Phật bằng đồng 
nặng 500 tấn, cao 15 mét uy nghi ngự trị.  Chùa 

là trung tâm chính cho toàn hệ thống Phật giáo 
tại xứ Phù Tang. Ngôi chùa Todaiji còn lưu giữ 
những bức chạm khắc tinh vi, tiêu biểu cho nghệ 
thuật điêu khắc gỗ Nhật Bản, cùng hàng trăm di 
vật, cổ vật quý hiếm khác. Đông Đại Tự Todaiji 
được UNESCO công nhận là di sản thế giới, 
mang tính lịch sử của thời kỳ Kinh đô Nara. 
Ðiều đặc biệt, trước khi đến chùa, mọi người sẽ 
đi qua một công viên, nơi đó sẽ gặp hàng trăm 
chú nai đi tự do thoải mái. 
 

 
tượng Phật chùa Todaiji 
 
Ðại Chiêu Tự (Jokhang tempel) - Tây Tạng 
 

 
Ðại Chiêu Tự 
 
Ðại Chiêu Tự là ngôi chùa lâu đời nhất của Tây 
Tạng. Chùa được xây dựng vào năm 647 tại 
thành phố Lhasa. Từ ngàn năm xưa, Ðại Chiêu 
Tự được dân chúng Tây Tạng coi là ngôi chùa 
linh thiêng nhất nước và là một địa điểm quan 
trọng cho Phật tử khắp nơi đến chiêm bái. Khu 
vực Ðại Chiêu Tự rộng 25.000 m2, chùa có bốn 
từng, mái uốn cong mầu vàng đồng. Trên mái có 
hình tượng 2 con nai bằng vàng đang chầu vòng 
luân hồi. Nai là  biểu tượng về lần giảng Pháp 
đầu tiên của Ðức Phật Thích Ca nơi vườn Lộc 
Uyển, trong một khu vườn nai rộng lớn. Ðại 
Chiêu Tự cũng được UNESCO công nhận là một 
trong những di sản thế giới. 
 
Wat Rong Khun (White Temple) - Thái Lan 
Chùa Wat Rong Khun, mà khách du lịch gọi là 
“Bạch Tự” được bắt đầu xây dựng vào năm 1997 
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tại tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Chalermchai 
Kositpipat, người nghệ nhân nổi tiếng tại Thái 
Lan đã tạo dựng ngôi chùa này.  
 

 
Bạch Tự (White Temple) 
 

 
Ðịa ngục 
 
Ðặc điểm thứ nhất, so với các chùa khác ở Thái 
Lan luôn được thiếp vàng, Chùa Wat Rong Khun 
được xây dựng hoàn toàn bằng màu trắng, biểu 
hiệu của sự tinh khiết của đạo Phật. 
Ðặc điểm thứ hai, trên đường vào chùa, mọi 
ngưòi phải đi ngang một cây cầu trắng, dưới cầu 
là cảnh địa ngục với những bàn tay đưa lên cầu 
xin cứu vớt khỏi cõi trầm luân, đau khổ. 
Mặc dù ngôi chùa được xây cất mới 20 năm, 
nhưng là một ngôi chùa nổi tiếng vì kiến trúc độc 
đáo, thu hút nhiều Phật tử và du khách các nơi 
tới chiêm bái.  
 
Chùa Wat Rong Khun bắt đầu được xây dựng 
vào năm 1997 và cho tới nay vẫn chưa hoàn 
thành như ý muốn. Nghệ nhân Chalermchai 
muốn tạo lên nơi đây một vùng có kiến trúc và 
mầu sắc Phật giáo bằng cách kiến tạo 9 công 
trình mang những nét cổ kính bằng chất liệu thủy 
tinh và thạch cao. Đó là: chính điện, sảnh 
đường, nơi tôn kính di tích của Đức Phật, nhà 
nguyện, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, 
khu ăn nghỉ. Theo dự trù công trình này phải mất 
90 năm mới hoàn tất.      

Chùa Hòa Bình - Thế Giới 
 

 
Chùa Hòa Bình ở Massachusetts, Hoa Kỳ 
 
Chùa Hòa Bình là một bảo tháp Phật giáo, một 
tượng đài để gây cảm hứng cho mọi người về ý 
tưởng hòa binh, không phân biệt mầu da, tín 
ngưỡng và cùng nhau đoàn kết để tạo dựng một 
thế giới thanh bình, không chiến tranh.  
Phần nhiều các ngôi chùa Hòa Bình được xây 
dựng sau thế chiến thứ hai, dưói sự hướng dẫn 
của Nichidatsy Fujii (1885-1985), một nhà sư 
người Nhật Bản. Năm 1931 nhà sư Nachidatsy 
Fujii gặp ông Gandhi, sau cuộc gặp gỡ này nhà 
sư đã chịu ảnh hưởng nhiều về quan điểm tranh 
đấu bất bạo động của ông Gandhi. 
Sau khi hai trái bom nguyên tử được thả vào 
tháng 8 năm 1945 xuống hai thành phố 
Hiroshima và Nagasaki gây chết chóc trên 
150.000 người, nhà sư Nichidatysy Fujii quyết 
định cống hiến đời mình để tranh đấu cho hòa 
bình thế giới. Sư Fujii đã xây dựng những ngôi 
chùa lấy tên Chùa Hòa Bình (Peace Pagoda) 
như một biểu tượng hòa bình tại các thành phố 
Nhật Bản, trong đó có cả hai thành phố bị tàn hại 
vì bom nguyên tử. Ngày nay hơn 80 chùa Hòa 
Bình đã được xây dựng trên toàn thế giới, từ Âu 
Châu, Á Châu và ngay cả Mỹ châu nữa.  
 
Chùa Khánh Anh – Pháp Quốc 
 

 
Chùa Khánh Anh 
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Chùa Khánh Anh, Pháp quốc là ngôi chùa của 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu 
Châu do tâm huyết của cố Hòa Thượng Thích 
Minh Tâm tạo dựng. 
 
Ngôi chùa được cố Hòa Thượng Thích Minh 
Tâm, người cha già của Phật tử Việt Nam tại Âu 
châu nói chung và là ân sư của Hội Phật giáo 
Việt Nam tại Hòa Lan nói riêng, đặt viên đá đầu 
tiên xây dựng công trình này vào ngày 18-6-
1995. Ròng rã 21 năm, ngôi chùa Khánh Anh đã 
khánh thành vào tháng 8 năm 2016.  
 
Ngôi chùa  cất trên một khu đất rộng 4 ngàn mét 
vuông tại vùng Evry, thành phố Paris. Với một 
chi phí hơn 22 triệu Euro, do sự đóng góp bền bỉ 
của Phật tử Việt Nam khắp nơi trên thế gìới. 
Chùa Khánh Anh là ngôi chùa hùng vĩ và độc 
đáo nhất Âu châu, trong chánh điện trang 
nghiêm, một tượng Phật uy nghi cao 4 thước, 
nặng hơn năm tấn. 
 
Tâm nguyện của sư ông Thích Minh Tâm muốn 
để lại cho hậu thế một công trình lịch sử văn hóa 
Phật giáo Việt Nam trên xứ người. Ước vọng 
của Ngài là xây dựng một ngôi chùa khang trang 
rộng rãi, là nơi Phật tử đến lễ bái, là nơi các khóa 
tu học Phật pháp Âu Châu được tổ chức, là một 
tu viện cho tăng chúng và là cơ sơ trung ương 
của Giáo Hội  Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
Âu Châu. 
 
Tiếc thay, trước khi ngôi chùa Khánh Anh được 
hoàn thành, sư ông Thích Minh Tâm đã từ bỏ cõi 
trần, vĩnh viễn ra đi vào chốn giới lành. Nhưng 
chắc hẳn giờ đây, nơi Tây Phương cực lạc, sư 
ông đang nhìn xuống và mỉm cưòi toại nguyện 
khi thấy được hạnh nguyện của mình đã thành 
hiện thực. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mừng Phật Đản 
 
Tâm Chơn 

 
 
Hai nghìn năm kinh sử truyền ghi 
Một sáng tháng tư đẹp diệu kỳ 
Khắp cõi nhơn thiên bừng tỏ rạng 
Đón mừng Phật đản, đấng Từ bi. 
 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
Ra đời mở cửa huyền vi nhiệm mầu 
Cứu muôn loài thoát khổ đau 
Đến bờ an lạc dạt dào yêu thương. 
 
Hôm ấy Tỳ Ni bỗng lạ thường 
Vô Ưu nở rộ ngạt ngào hương 
Líu lo chim hót, hoa khoe sắc 
Thiên nhạc ngân vang mọi nẻo đường. 
 
Hân hoan nô nức muôn phương 
Mừng bậc xuất thế phi thường giáng sinh 
Ba ngàn thế giới chuyển mình 
Ca Tỳ mở hội cung nghinh thân vàng. 
 
Thắp nén hương lòng con kính dâng 
Mừng ngày Phật đản, niệm hồng ân 
Nguyện cùng muôn loại đồng khai ngộ 
Thông điệp Từ bi chiếu rỡ ràng. 
 
Lưu truyền khắp cõi nhơn gian 
Đạo mầu tỏa ánh từ quang rạng ngời 
Chúng sanh thoát cảnh lầm mê 
Nương nhờ pháp lạc, lối về thong dong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trang Quảng cáo Màu hoặc trắng đen Số tiền mỗi số báo 1 năm 8 số báo 

Trang ngoài bìa sau Hình màu €.150 €.800 

Trang trong bìa sau Hình màu €.100 €.600 

A 4 Trang trong  Trắng đen   €.80 €.500 

1/2 trang trong Trắng đen   €.50 €.300 

1/4 trang trong Trắng đen   €.25 €.150 

1/8 trang trong Trắng đen   €.15 €.100 

 

Quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2017 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 5  n ă m  2 0 1 7                           22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chương IV. 

CUỘC CHIẾN BẨN THỈU. 

Dưới cái nhìn tổng quát, một số phân tích gia 
cho rằng cuộc chiến tranh ở Nga là cuộc nội 
chiến giữa phe Hồng Quân Bônsêvich và phe 
Bạch Quân Bảo Hoàng. 
 
Nhưng trên thực tế, ngoài các cuộc giao chiến 
giữa hai phe Hồng Quân và Bạch Quân ra, vấn 
đề quan trọng là những gì xảy ra ở hậu tuyến 
sau khi chiến tuyến di chuyển về phiá trước. Ðặc 
điểm của những diễn biến ở hậu phương là các 
cuộc đàn áp bằng vũ lực tại những nơi mà Hồng 
quân hay Bạch quân chiếm đóng. 
 
Tại các vùng do Hồng Quân kiểm soát,  các cuộc 
đàn áp được tổ chức có phương pháp và rất quy 
mô. Ðối tượng là  quần chúng của mọi tầng lớp. 
Ðặc biệt đối với lãnh tụ của các đảng phái chính 
trị hay các đoàn thể chống đối, các công nhân 
đình công đòi hỏi yêu sách, các người trốn quân 
dịch, lính đào ngũ. Ðơn giản hơn nữa là các 
công dân thuộc các giai cấp xã hội bị tình nghi 
thù địch với cái tội là đã sinh ra và lớn lên trong 
các thành phố của phe đối nghịch nay được tái 
chiếm. 
 
Ðiểm quan trọng của cuộc nội chiến là cuộc 
đương đầu của hai phe trước hàng triệu nông 
dân, lính đào ngũ, bất phục tùng. Họ là yếu tố 
quyết định thành hay bại của cuộc chiến cho cả 
Hồng Quân lẫn Bạch Quân. 
 
Suốt trong mùa hè 1919, những người nông dân 
đã nhiều lần nổi lên chống chính quyền 
Bônsêvich ở các vùng trung lưu sông Volga , 
sông Don và trên toàn vùng Ukraine. Nhờ các  
cuộc nổi loạn này, Ðô đốc Koltchak và Tướng 
Denikime đã phá vỡ hằng trăm cây số sâu vào 
chiến tuyến của Bônsêvich. Nhưng sau đó vài 
tháng, Koltchak đã tính toán sai lầm khi ông 
quyết định trao trả ruộng đất lại cho các địa chủ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm nông dân vùng Tây Bá Lợi Á  kịch liệt 
chống lại quyết định của Koltchak. Vì thế Bạch  
quân dưới quyền chỉ huy của Ðô Ðốc Koltchak 
thất trận. 
 

 
Các cuộc hành quân của Bạch lẫn Hồng quân 
chỉ diễn ra từ cuối năm 1918 đến đầu năm 1919, 
nghĩa là chỉ hơn một năm, trên thật tế không phải 
là cuộc nội chiến. Ðó là các cuộc chiến vô cùng 
bẩn thiểu với mục đích là đè đẹp các thế lực của 
nông dân nổi dậy ở những vùng họ chiếm đóng. 
Ở các vùng đất do Bônsêvich kiểm soát, đã diễn 
ra các cuộc đấu tranh giai cấp, chống lại lớp 
người giàu có, các phần tử mà họ cho là xa lạ 
với xã hội, truy lùng lãnh tụ của các phe đối 
lập,  đàn áp những người đình công,  tấn công 
những đơn vị Hồng quân bị nghi ngờ tiếp tay 
trong các cuộc nổi dậy của nông dân. 
 
Trong các vùng do Bạch quân chiếm đóng, 
những người bị tình nghi gốc Do Thái thân 
Bônsêvich bi truy nã gắt gao. Không phải chỉ có 
Bônsêvich mới đàn áp. Các cuộc khủng bố trắng 
đã diễn ra ở vùng Ukraine để tàn sát những 
người Do Thái xảy ra vào mùa hè 1919 dưới 
quyền chỉ huy của Tướng Denikine và các lực 
lượng vỏ trang Petioura. Họ đã giết lối 150.000 
người Do Thái. Những nhà nghiên cứu nhận 
định rằng không thể đánh gía các cuộc khủng bố 
đỏ cũng giống như đánh gía các cuộc khủng bố 
trắng. Cuộc khủng bố đỏ được tổ chức có hệ 
thống, có phương pháp, có suy tính kỹ lưỡng và 

Tài liệu: Hồ sơ đen của cộng sản. 

Lts. Thể chế cộng sản từ khi ra đời cho đến nay đã gây biết bao tang tóc cho nhân loại. Nhằm 
cảnh giác và cung cấp những thông tin xác thực đến mọi giới nhất là các thế hệ nối tiếp về một 
hiểm họa kinh khiếp của nhân loại: “cộng sản”. VNNS xin mở mục “Hồ sơ đen của cộng sản” 
do anh Trần Hữu Sơn phụ trách, kính mời quý độc giả theo dõi sau đây: 
 

Mật Thư Tội Ác của Chủ Nghĩa Cộng Sản 
Nguyên tác: Le livre noir du communisme; nxb: Robert Laffont, Paris 

Ấn bản Hòa Lan: Zwaartboek van het communisme; nxb Singel Uitgevers, Amsterdam 
Lược dịch: Foisson René & Trần Hữu Sơn. 

*   *   * 

 

 

 

Đô Đốc  Koltchak             Tướng Denikime 
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được thi hành trước khi xày ra cuộc 
nội chiến. Nó được lý thuyết hóa để 
chống lại tất cả mọi tầng lớp trong 
xã hội. 
Trong khi đó, cuộc khủng bố của 
Bạch quân chỉ do các đơn vị ngoài 

tầm kiểm sóat của quân Bạch Nga. Nó không 
nằm trong kế hoạch hay tính toán của bộ chỉ huy 
Bạch quân.  Các cuộc đàn áp này thường do các 
toán công an, cảnh sát hay các toán phản gián 
thực hiện. Tướng Denikine đã nhiều lần lên án 
các cuộc khủng bố này. Ðể đối đầu với cơ quan 
phản gián của Bạch quân, phía Hồng quân đã 
cho cơ quan tình báo chính trị Tcheka kết hợp 
với  ‘’ Lực lượng bảo vệ nội chính cộng hòa’’ lập 
thành một lực lượng có nhiều đặc quyền và 
được tổ chức rất chu đáo. 
Khó có thể trình bày hết các hình thức khủng bố 
của cuộc nội chiến. Ở đây chúng tôi chỉ nêu 
những điểm tiêu biểu về các cuộc đàn áp của 
nhóm Bônsêvich. Tuỳ theo phương pháp thực 
hiện và tuỳ ưu tiên giải quyết, các cuộc đàn áp 
đều đã xảy ra trước  cuộc nội chiến. Cuộc đàn 
áp thực sự mở rộng vào cuối mùa hè năm 1919. 
Chúng tôi chỉ chọn ra đây các sự kiện rõ ràng và 
xảy ra liên tục theo thời gian để có thể theo dõi 
từ đầu của chế độ bônsêvich: 
-  Các vị lãnh tụ chính trị không thuộc phe  
Bônsêvich, từ những người thuộc phe bảo 
Hoàng đến các thành phần vô chính phủ. 
- Các công nhân thợ thuyền đãu tranh cho quyền 
lợi sơ đẳng của họ, như có việc làm, có cơm ăn, 
có quyền  tự do căn bản và tôn trọng nhân phẩm. 
 cơm ăn, có quyền  tự do căn bản và tôn trọng 
nhân phẩm. 
-  Các nông dân, lính đào ngũ có liên hệ đến các 
cuộc chống phá chính quyền của lực lượng nông 
dân, hay các đơn vị Hồng quân nổi loạn. 
-  Các người Cosaques bị coi là thành phần 
chống chính quyền Bônsêvich vì họ thuộc giai 
cấp riêng biệt của xà hội. Họ bị lưu đày từng khối 
đông quần chúng. Hiện tượng giải trừ người 
Cosaque là một điềm báo hiệu cho các cuộc lưu 
đày của thành phần giàu có cùng với các sắc 
dân đã diễn ra với mức độ quy mô trong những 
năm 1930 sau này. Nó nói lên tính liên tục trong 
chính sách đàn áp của Lenine và Staline. 
-  Các phần tử xa lạ với xã hội,  kẻ thù của nhân 
dân, các thành phần bị tình nghi, các con tin,.. bị 
thủ tiêu, đã từng xảy ra ở các thành phố trước 
khi người Bônsêvich rút lui vì Bạch quân tấn 
công hay khi tái chiếm.   

Người ta biết rất nhiều về các cuộc 
lùng bắt các đối thủ đảng phái chính 
trị đối lập chống lại chính quyền 
bônsêvich. 
Các lãnh tụ có tên tuổi của các đảng 
phái chính trị thường để lại các 

chứng từ . Có số còn bị tù đày, có vị lưu vong ra 
nước ngoài, hiện đang còn sống. Các lãnh tụ 
gốc nông dân hay công nhân là những thành 
phần nồng cốt thường bị xử bắn không cần xét 
xử. Có khi họ bị thanh toán trong các cuộc hành 
quân truy lùng do tổ chức công an chính trị 
Tcheka phát động. Ðiển hình là cuộc đàn áp diễn 
ra ngày 11 tháng 4 năm 1918 tại Mạc Tư Khoa 
nhắm vào thành phần vô chính phủ. Họ đã bắn 
tại chổ hàng chục người. Các cuộc hành quân 
truy lùng các thành phần vô chính phủ vẫn tiếp 
tục mấy năm liền sau đó. Lực lượng gọi là vô 
chính phủ vừa chống lại chính quyền chuyên chế 
của Bônsêvich, vừa chống lại những người của 
chính quyền cũ.  Như lãnh tụ Makkno gốc nông 
dân thuộc lực lượng vô chính phủ. Lúc đầu ông 
hợp tác với Hồng quân để chống lại Bạch quân.  
 
Khi thanh toán xong Bạch quân, ông quay ra 
chống Hồng quân. Họ bị Hồng quân và các toán 
Tcheka kết tội là các tên lưu manh phá rối và bị 
xử bắn. Trong số đó có rất nhiều nông dân bị 
giết. Theo bản thống kê của những người nông 
dân còn sống sót bỏ chạy qua Ðức hồi năm 1922 
cho biết con số người bi bắn lên đến 138 người 
vào năm 1919 đến 1921. Cho đến ngày 1 tháng 
giêng năm 1922 có tất cả 608 người bi bắt cầm 
tù. 
 
Từ mùa hè 1918 cho tới tháng 2 năm 1919, 
nhóm Xã hội thiên tả vẫn còn là đồng minh của 
chính quyền Bônsêvich nên được đối đãi khoan 
hồng. Nữ lãnh tụ Spiridonova của phe xã hội 
cách mạng được phép chủ tọa một phiên đại hội 
của đảng. Nhưng khi lên án về các vụ đàn áp 
của các toán công an chính trị Tcheka, bà bị bất 
cùng với 210 đảng viên của bà vào ngày 19 
tháng 2 năm 1919.  Tòa án cách mạng 
Bônsêvich kết tội họ là những người điên nên 
giam họ trong các trung tâm người bịnh tâm 
thần. Ðây là hình thức đàn áp người đối lập 
chính trị đầu tiên của chính quyền chuyên chế 
Sô Viết. Bà Maria Spiridonova vượt ngục và tiếp 
tục bí mật chỉ huy lực lượng xã hội cách mạng 
thiên hữu. Theo báo cáo của cơ quan công an 
chính trị Tcheka, trong năm 1919, họ đã phá vỡ 
58 tổ chức xã hội cách mạng và năm 1920 phá 
vỡ 45 tổ chức khác. Trong vòng hai năm này, có 
tất cả 1875 người thuộc đảng xã hội cách mạng 
bị bắt cầm tù. Ngày 19 tháng 3 năm 1919, 
Djerjinski tuyên bố, ông ta sẽ không phân biệt 
các Bạch quân thuộc cánh xã hội cách mạng hay 
thuộc phe Krasnov nữa. Các đảng viên đảng xã 
hội cách mạng cũng như các thành phần 
mensêvich sẽ bị bắt giam làm con tin. Họ sẽ bị 
kết án tùy theo các hoạt động chính trị của các 
đảng của họ. 
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Ðối với chính quyền bônsêvich, đảng xã hội cách 
mạng luôn luôn là đối thủ chính trị nguy hiểm của 
họ. Người ta còn nhớ kết quả của cuộc tuyển cử 
tự do vào tháng 11 và 12 năm 1917. Trong cuộc 
bầu cử tự do này, đảng xã hội cách mạng thiên 
hữu đã chiếm đa số tuyệt đối trong Quốc Hội. 
Ngay sau khi Quốc Hội lập hiến giải tán, đảng xã 
hội các mạng vẫn còn tham dự chính quyền tư 
cấp địa phương cho đến Ủy ban hành pháp 
trung ương Xô Viết. Nhưng đến tháng 6 năm 
1919, đại diện của nhóm Xã hội cũng như nhóm 
mensêvich bị đẫy ra khỏi các cơ quan chính 
quyền. Từ đó các đảng chính trị này kết hợp với 
nhau thành lập đơn vị chính quyền tạm thời tại 
Samara và Omsk. Nhưng chẳng bao lâu họ cũng 
bị Ðô đốc Bạch quân Koltchak giải tán. Ðứng 
giữa hai thế lực Hồng và Bạch quân, các tổ chức 
chính trị của nhóm mensêvich cũng như nhóm 
cách mạng xã hội không chọn được con đường 
chính trị nào để hoạt động. Hơn thế nữa họ còn 
bị các tổ chức xã hội đối lập khác xâm nhập, phá 
hoại, trở nên yếu thế. 
 
Ngày 20 tháng 3 năm 1919, khi Bạch quân tấn 
công,  chính quyền Bônsêvich cho phép nhóm 
Xã hội cách mạng tái bản tờ báo của đảng dưới 
cái tên Dân Quyền - Delo naroda. 
Ngày 31 tháng 3, cơ quan công an chính trị 
Tcheka mở cuộc bố ráp tìm bất các phần tử của 
nhóm xã hội cách mạng và mensêvich, mặc dù 
họ được phép hoạt động. 1900 đảng viên của 
hai đảng này bị bắt tại Mạc Tư khoa và tại các 
thành phố Toula, Somolensk, Voronej, Penza, 
Samara và Kostroma. 
Ngày 28 tháng 8 năm 1918, Lenine  viết một bài 
báo đăng trên tờ Sự Thật  - Pravda, kết án nhóm 
xã hội cách mạng và Mensêvich là những tên tay 
sai của Bạch quân, địa chủ và tư bản.. Liền sau 
đó, cơ quan công an chính trị Tcheka bắt giam 
2380 người. 
 
Ông Victor Tchernov, vị chủ tịch Quốc Hội một 
ngày, nhân các thợ xếp chữ tổ chức lễ đón chào 
phái đoàn nhân công Anh ngày 23 tháng 5 năm 
1920 đã giả dạng lên diễn đàng tố cáo hành 
động lố bịch của chính phủ và cơ quan Tcheka. 
Sau đó chính quyền chuyên chế truy lùng ông và 
những đảng viên xã hội khác. Tất cả gia đình 
ông bị bắt giữ làm con tin. 
 
Trong một  bản tin nội bộ của cơ quan Tcheka 
đề ngày 1 tháng 7 năm 1920 có ghi những lời 
đểu cáng như sau :  ‘’ Nếu không cho họ hoạt 
động công khai, thì họ sẽ hoạt động bí mật. Và 
như vậy rất khó kiểm soát. Tốt hơn hết là để cho 
họ hoạt động ‘’ bán hợp pháp’’. Muốn bắt họ lúc 
nào cũng được, và nhất là cho người trà trộn vào 
để chỉ điểm các cán bộ nồng cốt của tổ chức họ. 

Ðối với các đảng chống Xô Viết, làm như vậy 
chúng ta dễ kiểm soát. Khi muốn bắt chúng ta 
chỉ cần kết tội như gây chia rẽ, tạo rối loạn, loan 
các tin thất thiệt,..Lợi dụng tình hình nội chiến, 
chúng ta ghép họ vào các tội phản động, phản 
cách mạng, phản tổ quốc, lũng đoạn hậu 
phương, làm gián điệp cho địch, ..’’.. 
 
Ðầu năm 1918, đảng bônsêvich, nhân danh giai 
cấp công nhân đứng lên cướp chính quyền, đã 
mở các cuộc đàn áp lại công nhân. Các cuộc đàn 
áp kéo dài đến năm 1919, 1920 và đạt cao điểm 
vào năm 1921. Ðiển hình nhất là cuộc đàn áp 
công nhân đình công biểu tình ở thành phố 
Kronstad. Từ đầu năm 1918, công nhân Mạc Tư 
khoa đã biểu lộ sự nghi ngờ của họ đối với chính 
quyền bônsêvich. 
 
Ngày 2 tháng 7 năm 1918 , công nhân tổ chức 
đình công nhưng thất bại. Ðến tháng 3 năm 1919 
chính quyền bônsêvich bắt giam một số lãnh tụ 
đảng xã hội cách mạng. Trong đó có bà Maria 
Spidonova. Mới trước đó bà được các nhân 
công nghinh đón khi bà đến viếng các công 
xưởng trong thành phố Petrograd. Các cuộc 
lùng bắt tiếp tục diễn ra trong lúc tình hình đang 
căng thẳng vì các cuộc đình công, chống đối. 
Ngày 10 tháng 3 năm 1919, nhân một kỳ đại hội 
của công nhân công xưởng Poutilov, 10.000 
công nhân đã đọc tuyên cáo long trọng lên án 
chính quyền bônsêvich. Họ cho rằng chính 
quyền Bônsêvich là chính quyền độc tài Cộng 
sản, cai trị bằng các toán công an chính trị 
Tcheka và các toà án cách mạng. Bản tuyên cáo 
đòi hỏi trao quyền lại cho các Xô Viết công 
xưởng;  Công nhân có quyền tự do chọn ban đại 
diện; Bãi bỏ hạn chế lương thực; Ðược quyền 
mang thực phẩm mỗi lần 24 ký từ miền quê về 
thành phố; Trả tự do cho những đảng viên các 
đảng chính trị còn bị giam giữ kể cả bà Maria 
Spiridonova,.. 
 
Ðể chận đứng phong trào chống đối mỗi ngày 
một lớn rộng, đích thân Lenine phải trở lại 
Petrograd ngày 12 và 13 tháng 3 năm 1919. 
Nhưng khi Lenine lên diễn đàn trong các công 
xưởng 1ể nói chuyện , các công nhân không cho 
ông nói. Họ trương biểu ngữ và phản đối Lenine 
và Zinoviev. Họ hô khẩu hiệu : đả đảo Do Thái 
và các ủy viên.  Họ đã ghép phong trào bài trừ 
người Do Thái cùng với  bài trừ Bônsêvich vào 
một. Những thiện cảm của họ trong những ngày 
đầu của cuộc cách mạng tháng 10 giờ đây gần 
như tiêu tan. Bằng chứng, những lãnh tụ 
bônsêvich lớn như Trotski, Zinoviev, Kamenev, 
Rykov, Radek,.. đều là gốc Do Thái. Vì thế dưới 
mắt của quần chúng, có sự trùng hợp giữa 
Bônsôvich và Do thái. Ngày 16 tháng 3 năm 
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1919, các lực lượng vỏ trang công an Tcheka 
tấn công công xưởng Poutilov đã bị lực lượng 
công nhân thợ thuyền 
chống trả. 900 công nhân bị bắt và sau đó 200 
người trong số này bị hành quyết, tại 
Schlusselbourg , cách Petrograd 50 cây số. 
Không hề có phiên tòa nào xét xử họ cả. Và theo 
luật lệ mới, tất cả công nhân đình công đều bị sa 
thải. Muốn làm trở lại, họ phải làm bản tự khai là 
họ đã bị các tên đầu sỏ phản động lạm dụng gây 
ra tội ác. Từ đó công nhân bị kiểm soát gắt gao. 
Vào mùa Xuân, cơ quan công an Tcheka tổ chức 
mạng lưới các tên chỉ điểm trong các công 
xưởng. Những tên chỉ điểm có nhiệm vụ theo dõi 
công nhân rồi báo cáo cho cơ quan công an theo 
tiêu chuẩn lao động cần cù, thành phần phản 
động hay thành phần lười biếng. 
 
Cũng trong mùa Xuân 1919 cũng đã xảy ra các 
cuộc đình công và bị đàn áp dã man ở các trung 
tâm kỹ nghệ Toula, Sormovo, Orel, Briansk, 
Tver, Ivanovo-Voznessesk, Astrakhan. Họ cùng 
có một nguyện vọng. Dù được tiếp tế phiếu thực 
phẩm, nhưng với đồng lương chết đói, họ chỉ có 
thể mua lối 250 gram bánh mì mỗi ngày. Công 
nhân đòi hưởng khẩu phần hằng ngày bằng 
khẩu phần của Hồng quân và của nhân viên 
thuộc cơ quan công an Tcheka. Ngoài ra, 
nguyện vọng của họ cũng có tính cách chính trị. 
Họ đòi bỏ các đặc quyền dành cho Cộng sản; 
Ðòi trả tự do cho các tù chính trị; Ðòi tự do bầu 
ủy ban thợ thuyền của công xưởng; Bãi bỏ tất cả 
các cuộc trưng binh của Hồng quân; Ðòi tự do 
báo chí, tự do tư tưởng,.. 
 
Sự kiện vô cùng nguy hiểm cho chính quyền 
Bônsêvich là các đơn vị Hồng quân đóng ở các 
khu kỹ nghệ Orel, Briansk, Gomel, Astrakhan nổi 
loạn và đứng về phía công nhân. Dưới khẩu hiệu 
đả đảo bọn Do Thái và cá ủy viên chính trị’’ , các 
đơn vị Hồng quân  nổi loạn chiếm đóng một 
phần các thành phố. Nhưng sau nhiều ngày giao 
chiến, lực lượng chính phủ cùng các toán công 
an vỏ trang đã tái chiếm. Lại xảy ra các cuộc lùng 
bắt, đàn áp dã man. Hàng trăm người  bị hành 
quyết. Hàng ngàn công nhân bị sa thải, bị tịch 
thu thẻ tiếp tế lương thực. Cuộc đàn áp quan 
trọng nhất xảy ra tại Toula và Astrakhan trong 
tháng 3 và tháng 4 năm 1919. Chính Dzerjinski 
có mặt trong các cuộc đàn áp này. Toula là thành 
phố sản xuất vũ khí cho nước Nga. Vũ khí này 
dùng để chống lại các cuộc đình công của công 
nhân xưởng sản xuất vũ khí. Vào mùa Ðông 
1918-1919 xưởng đã chế tạo 80% vũ khí cho 
Hồng quân trên toàn nước Nga. 
 
Trước đó có nhiều vụ bất ổn xảy ra tại Toula. 
Những tay nghề giỏi trong các hãng xưởng 

Toula lại là các thành viên của nhóm Mensêvich 
và nhóm Xã hội cách mạng. Ðầu tháng 3 năm 
1919, các cuộc truy lùng khởi đầu. Hàng trăm 
thành viên đảng xã hội cách mạng bị bắt đã làm 
nổ bùng cuộc chống đối. Cao điểm của cuộc nổi 
loạn xảy ra vào ngày 27 tháng 3 khi công nhân 
mở cuộc tuần hành đòi tự do và chống đói. Có 
cả hàng ngàn công nhân và nhân viên hỏa xa 
tham dự cuộc tuần hành. Ngày 4 tháng 4, 
Derjinski ra lịnh bắt 800 người cầm đầu cuộc 
tuần hành. Quân chính phủ dùng vũ lực giải tỏa 
các công xưởng bị chiếm đóng từ nhiều tuần lễ 
qua. Công nhân lại bị sa thải. Thẻ tiếp tế không 
còn gía trị. Nạn đói đang diễn ra. Muốn được cấp 
phát thẻ tiếp tế để được mua 250 gram bánh mì 
mỗi  ngày thì họ lại phải làm đơn cam kết nếu bỏ 
sở làm thì sẽ bị kết án tử hình. 
(... tiếp theo kỳ sau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÔI VỀ TÔI HIỆN MỘNG DU 

Tôi về đứng ngó trời mây 

Biển xanh núi thẳm hồn ngây ngất hồn 

Giữa nghìn thu sóng đẹp buồn 

Trăng sao bất tuyệt ru hồn thế nhân 

Tạ ơn khoảnh khắc vô ngần 

Tôi về tôi hiện giữa trần gian vui 

Biết bao kỷ niệm chôn vùi 

Mùa Xuân Tinh Thể ngậm ngùi bay đi! 

Tuổi xanh xưa biết nói gì 

Trời Em mộng cũ vĩnh ly biệt nguồn. 

Tôi về tôi hiện tôi buông 

Nụ cười hoa pháp trong hồn cỏ cây 

Tôi về lặng ngó trời mây 

Biết đâu vô tận lòng ai vãy lòng?! 

Biết đâu lòng biển lòng sông 

Người ơi! Xương máu giọt hồng lệ rơi! 

Lạnh hồn con sóng trùng khơi 

Hoang liêu chiếc bóng mây trời hoàng hôn. 

Tóc xanh thôi nhé đừng buồn 

Lời yêu thương cũng tiếng buồn thiên thu! 

Tôi về tôi hiện mộng du 

Cùng mây tiền kiếp cõi bờ hư không! 

Trần Thoại Nguyên 
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Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 

 

- Almere 30/4/2017 (VNNS). 

Nhằm tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì 

tổ quốc và đồng bào bỏ mình trên đường tìm Tự 

Do, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ 

Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã tổ chức Ngày 

Quốc Hận 30 tháng 4 tại khuôn viên chùa Vạn 

Hạnh tại thành phố Almere, nơi khánh thành 

tượng đài thuyền nhân vào năm qua. 

Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu vào lúc 

14g00, đồng hương từ khắp nơi trên vuơng quốc 

Hòa Lan đã có mặt để tham dự buổi lễ này. Hai 

lá cờ Việt Nam và Hoà-Lan phất phới bay trong 

gió và một bàn thờ được dựng trước tương đài 

thuyền nhân càng tạo thêm phần trang trọng của 

buổi lễ. Ðúng theo giờ khai mạc, ông Trần Ðức 

Thành, xướng ngôn viên đã mời Thượng Toạ 

Thích Minh Giác và Linh Mục Trần Ðức Minh đại 

diện cho các tôn giáo và đồng hương đặt vòng 

hoa trước tượng đài thuyền nhân. Tiếp theo đó 

mọi người cùng nghiêm trang hướng về quốc kỳ 

Hoà-Lan, Việt Nam và hát quốc ca. 

 

Sau lời chào mừng đồng hương của ông chủ tịch 

Cộng Ðồng Nguyễn Hữu Phước, một số vị đại 

diện đoàn thể đã đến dâng hương trước bàn thờ. 

Trong khói hương nghi ngút, bài văn tế do ông 

Ngô Thuỵ Chương đọc đã gây nhiều cảm xúc, 

nói lên thảm cảnh nhà tan cửa nát của người dân 

Việt sau khi cộng sản chiếm miền nam Việt Nam 

vào ngày 30/4/1975.  

 

Kế đến là phần cầu nguyện theo nghi lễ Phật 

Giáo do Thượng Toạ Thích Minh Giác và Phật 

Tử phụ trách. Tiếng cầu kinh vang trong gió 

trước tượng đài thuyền nhân làm liên tưởng đến 

những ngày vượt biên gian khổ và những người 

bỏ mình trên đường tìm Tự Do. Trong việc xây 

dựng tượng đài thuyền nhân, Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam tại Hoà-Lan đã tích cực yểm trợ 

Cộng Ðồng, dành riêng một khu đất cho Cộng 

Ðồng xây dựng tượng đài. 

 

Phái đoàn Công Giáo dưới sự hướng dẫn của 

Linh Mục Nguyễn Ðức Minh đã đọc kinh cầu 

nguyện cho những người đã khuất và hát thánh 

ca. Trong lời cầu nguyện, Linh Mục Minh đã 

nhắc nhở các tín hữu trong bổn phận đối với tổ 

quốc, chúng ta rời khỏi quê hương do tai hoạ 

cộng sản và tìm được Tự Do, nhưng đồng bào 

trong nước vẫn còn sống dưới sự cai trị của 
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cộng sản và cần đến những bàn tay đóng góp từ 

hải ngoại để tranh đấu cho Tự Do. 

Sau nghi thức cầu nguyện theo tôn giáo, một số 

vị đã được mời phát biểu. 

 

Óng Lê Quang Kế, đại diện cho Gia Ðình Quân 

Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan đã 

gợi lại những hình ảnh sau ngày cộng sản chiếm 

miền Nam Việt Nam 30/4/1975 và những tội ác 

do cộng sản gây ra đối với dân tộc Việt Nam. 

Óng Ðinh Ngọc Hiển, đại diện cho đảng Việt Tân 

tại Hoà-Lan đã bày tỏ lòng tri ân đối với những 

chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà hy sinh vì tổ quốc. 

ông cũng kệu gọi mọi người cùng tích cực hổ trợ 

đồng bào trong nước đang tranh đấu cho Tự Do. 

Bà Nguyễn Như Tuyết, trưởng ban xây dựng 

tượng đài bày tỏ tượng đài thuyền nhân là một 

nơi nhắc nhở chúng ta luôn nhớ đến những 

người đã bỏ mình trên đường tìm Tự Do. 

Cô Nguyễn Phi Yến, đại diện cho giới trẻ đã nói 

lên cảm nghĩ của cô đối với ngày quốc hận 30 

tháng 4. Mặc dầu không sống trong thời gian này 

nhưng cô đã tìm hiểu lịch sử Việt Nam và lý do 

mà người Việt đã bỏ nước ra đi và không chấp 

nhận cộng sản. Tượng đài thuyền nhân theo cô 

không chỉ là nơi ghi dấu của những thuyền nhân 

tỵ nạn, mà còn là nơi giúp chúng ta nghĩ đến quê 

hương Việt Nam và những người dân trong 

nước đang khao khát và tranh đấu cho Tự Do. 

Tiếp theo đó, mọi người đã tiến đến bàn thờ và 

thắp hương cầu nguyện cho người đã khuất. 

Ban tổ chức đã mời mọi người đến hội trường 

của chùa Vạn Hạnh để hàn huyên và dùng tiệc 

trà do chùa khoản đãi. 

Buổi lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 đã 

thành công tốt đẹp với sự đóng góp tích cực của 

các tôn giáo và sư nhiệt liệt tham gia của đồng 

hương, là cơ hội để những người Việt tỵ nạn tìm 

đến nhau, nhớ về cội nguồn và hướng đến một 

nước Việt Nam thực sự Tự Do Dân Chủ.  

 Thế Truyền tường thuật 

Cầu nguyện cho quê hương:  

Waalwijk, 7-5-2017. 

 

 

       

 Đáp lời mời gọi của Linh mục Phêrô Nguyễn 
Đức Minh đồng hương lương giáo khắp nơi đã 
cùng về tham dự thánh lễ cầu nguyện cho quê 
hương Việt Nam, sau các nghi thức chào cờ và 
thắp nến dâng lên bàn thờ tổ quốc trong sự trang 
nghiêm và đồng thời cùng hiệp thông dâng thánh 
lễ đồng tế do các linh mục Nguyễn Văn Khải và 
Nguyễn Văn Thông, tất cả mọi người tùy theo 
niềm tin tôn giáo cùng hướng về quê hương và 
cầu nguyện theo một cách riêng của mình. 

    Sau Thánh Lễ là phần chia sẻ tâm tình của 
Linh mục Nguyễn Văn Khải thuộc dòng Chúa 
Cứu Thế đến từ Roma, ngài đã cho biết cảm 
nghĩ cách riêng về màu sắc của lá Quốc Kỳ 
VNCH nền vàng 3 sọc đỏ, trong đó mang nội 
dung ý nghĩa 3 miền quê hương, 3 tôn giáo chính 
liên đới, 3 yếu tô thiên địa nhân, Một Chúa 3 ngôi 
v.v…thật logic và mọi người thật thích thú với 
những dẫn chứng này và ngài cũng chia sẻ thêm 
về việc cầu nguyện hiệp thông với giáo hội hoàn 
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vũ đặc biệt là cầu guyện cho quê hương Việt 
Nam:”… Cầu nguyện, làm việc thiện chưa đủ mà 
phải thể hiện bằng hành động cụ thể giúp đỡ 
đồng hành cùng các nhà đấu tranh trong và 
ngoài nước để sớm giải thể chế độ cộng sản tại 
quê nhà là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mỗi một 
công dân, đấy không phải là làm chính trị mà chỉ 
là đền đáp ơn nghĩa cho những người đã từng 
làm trước đây khi mình được mời đến hưởng 
quyền tự do trên quê hương thứ hai này...” 

 

 

 

Xen kẻ là phần văn nghệ “hát cho quê hương 
hương“ chương trình kết thúc vào lúc 18giờ 
cùng ngày. 

VNNS Tường thuật 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỰ MÌNH ĐỨNG DẬY 

 

Tánh Thiện 
 

 
 
 

Một lần té bẳy lần ta đứng dậy 
Đứng một mình tiếp tục bước đường đi 
Ta không mong ai cứu vãn điều gì 
Chỉ muốn được cất bước đi vô ngại . 
 
Bao lầm lạc do lòng ta hướng ngoại 
Bỏ lơ là giây phút cuộc đời ta 
Mong tìm cầu ở thế giới phương xa 
Đánh mất đi nguồn cơ duyên sáng tạo . 
 
Tháng năm qua ta lầm đường lạc đạo 
Do vì duyên chưa gặp đúng minh sư 
Giờ đây ta tự thắp đuốc từ từ 
Đi vững bước trên con đường Phật đạo . 
 
 
  Tánh Thiện 

   2-5-2017 
 

HÌNH NHƯ 
 

Quảng Như 
 

 
 
  

Hình như đất vẫn thì thầm 
Đừng gieo thơ thẩn nẩy mầm thở than 
Hình như trời đã than van 
Sáng mưa chiều bão gió càng thong dong 
Hình như sương khói bềnh bồng 
Chim xanh ríu rít nắng hồng miên man 
Hình như núi biếc vái van 
Trông sông mong suối thời gian vơi đầy 
Hình như mây nước vui vầy 
Sóng đùa cát giỡn tháng ngày thênh thang 
  
 
 

Quảng Như 
  
 

https://www.hoavouu.com/images/file/-YNhdJiS1AgBABd8/tu-minh-dung-day.jpeg
https://www.hoavouu.com/images/file/jW3xyJeS1AgBAL4Y/nguyen.jpg


V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 5  n ă m  2 0 1 7                           29 

 

Tin Hòa lan 
 
 

Cơn Bảo Trong Tách Nước?  

Trong thời gian qua, chính trường Hòa Lan mưa 
yên gió lặng. Các đảng phái chính trị bao gồm 
VVD, CDA, D66 và GroenLinks vẫn tiếp tục 
thương lượng với nhau để thành lập một tân nội 
các. Nhưng nếu muốn đạt được kết quả mỹ 
mãn, thì mọi người tham gia vào cuộc thương 
lượng này đều phải giữ bí mật tiến trình thương 
lượng. Bởi vậy nên báo giới chẵng có tin gì mới 
hay cụ thể để báo cho độc giả biết về việc họ 
đang làm. Chỉ có điều đáng nói là trái lại với sự 
tiên liệu của giới quan sát chính trị đảng 
GroenLinks vẫn còn tham gia vào cuộc thương 
lượng để đi đến một liên minh thân chính mới. 
Trong số báo trước, mục này đã loan tin rằng 
giới quan sát nói trên dự đoán GroenLinks sẽ 
sớm bỏ cuộc hay sẽ bị các đảng khác loại bỏ.  
Trong khi đó thì Nội Các Rutte II đã mãn nhiệm. 
Nó chỉ còn có quyền xử lý thường vụ cho đến khi 
được một nội các khác lên thay thế. Bởi vậy nên 
trong mấy tuần kể từ khi cuộc bầu cử Hạ Viện 
được tiến hành cho đến nay,nội các này dường 
như chỉ có đưa ra một quyết định gây tranh cải, 
lôi cuốn sự chú ý của báo chí. Đó là quyết định 
mua một chiếc phản lực cơ dân dụng mới để làm 
phi cơ chính phủ, được dùng để chuyên chở 
thành viên nội các hay quốc vương và nữ hoàng 
trong các chuyến công du xa. Chính quyền Hòa 
Lan đã công bố trước là chiếc phi cơ mới này sẽ 
không được tốn nhiều hơn 90 triệu euro. Vào 
tháng Tư vừa qua, bà Bộ Trưởng Bộ Giao Thông 
là bà Melanie Schultz van Haegen tuyên bố 
chính phủ Hòa Lan đã quyết định mua chiếc 
Boeing 737 Business Jet với giá là 92,7 triệu 
Euro. Nhưng vì chính phủ cũng đã có thể bán 
được chiếc phi cơ chính phủ củ với giá là 3,7 
triệu euro, nên tổng cộng phí tổn chỉ là 89 triệu 
euro, dưới số tiền đã được ấn định từ trước.   
Mọi việc dường như xong xuôi cho đến khi tờ 
NRC Handelsblad loan tin vào đầu tháng Năm 
rằng chính phủ Hòa Lan có lẽ đã trả khoảng 18 
triệu euro quá nhiều khi mua chiếc phi cơ mới. 
Theo thủ tục pháp lý thì khi chính phủ muốn mua 
chiếc phi cơ này, nó phải mỡ ra  một cuộc đấu 
giá, cho phép nhiều công ty khác nhau tham dự. 

Theo tờ NRC thì hãng Airbus ở Âu Châu đã đề 
nghị bán cho chính phủ Hòa Lan chiếc Airbus 
Corporate Jet 319 hay ACJ319, một chiếc phi cơ 
tương tự như chiếc Boeing nói trên nhưng hiện 
đại hơn về mặt kỹ thuật với giá là 75 triệu euro. 
Bà Bộ Trưởng không thể hay không muốn giải 
thích một cách rõ ràng tại sao cuối cùng bà lại 
quyết định mua chiếc Boeing như đã trình bày. 
Tờ NRC cho biết có một số Dân Biểu, trong đó 
có Dân Biểu thuộc đảng VVD, tức là đảng của 
bà Bộ Trưởng Schultz van Haegen, đã yêu cầu 
bà ta làm rõ vấn đề để sự việc được minh bạch. 
Tờ NRC cho rằng chính phủ Hòa Lan có vẽ như 
đã quyết định mua chiếc Boeing ngay từ đầu và 
thủ tục đấu giá chỉ được thi hành cho có lệ. Tờ 
báo này còn cho biết thêm là ngay trước khi 
chính phủ Hòa Lan mở cuộc đấu giá cho chiếc 
máy bay mới thì quốc vương Willem-Alexander, 
một phi công thường lái máy bay chính phủ, đã 
đi học để lấy chứng chỉ lái máy bay Boeing 737...  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sau khi tờ NRC đưa tin về sự chi tiền ít nhiều gì 
cũng hơi mờ ám và hoang phí nói trên thì tờ 
Volkskrant có đăng một bài báo nêu ra những 
yếu tố tương đối chính đáng có thể đã khiến cho 
chính phủ Hòa Lan chọn chiếc Boeing tuy giá nó 
cao hơn giá chiếc Airbus. Boeing 737 là loại máy 
bay mà hãng KLM, tức là hãng hàng không lớn 
nhất Hòa Lan, đang sử dụng. KLM do đó sẽ có 
thể lo việc bảo trì chiếc phi cơ chính phủ mới 
(như nó đã từng bão trì chiếc phi cơ chính phủ 
cũ, theo tin một tạp chí chuyên về hàng không). 
Ngoài ra, KLM còn có thể cung cấp phi hành 
đoàn có quốc tịch Hòa Lan cho chiếc phi cơ 
chính phủ, một đòi hỏi của AIVD, tức là cơ quan 
tình báo Hòa Lan. Một nguồn tin khác trong giới 
hàng không còn cho biết là KLM không xài loại 
máy bay mà hãng Airbus muốn bán cho chính 
phủ Hòa Lan...  
Như thế thì bản tin trên tờ NRC nói cho cùng có 
lẽ không hơn một chuyện mà người Hòa Lan gọi 
là “een storm in een glas water” và chúng ta có 
thể tạm dịch là một cơn bảo trong một tách 
nước, tức là một chuyện đầu voi đuôi chuột...  
07/05/2017  
(Ông Năm Chuột tổng họp các sự 
kiện và ý kiến lấy từ báo chí, đài phát 
thanh, đài truyền hình và mạng lưới 
thông tin toàn cầu.) 
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  Tin thế Giới  

 

 

 

BBC: ASEAN họp về Biển Đông ‘bất lợi’ 
cho Việt Nam 

 

Hội nghị thượng đỉnh khối ASEAN kết thúc với 
những diễn biến có lợi cho Trung Quốc, nhưng 
bất lợi cho Việt Nam, theo phân tích của môṭ số 
báo quốc tế. 
 
Thông cáo được đưa ra sau hội nghị hôm 30/4 
tỏ ra "dễ dãi với Trung Quốc" sau khi không đề 
cập đến việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo 
quân sự, theo Reuters. Bản thông cáo chính 
thức đã bỏ đi dòng chữ "xâm chiếm đất đai và 
quân sự hóa" vốn được đề cập trong bản thông 
cáo năm ngoái và vốn có ghi trong bản dự thảo 
mà Reuters có được trước đó. Trong bản thông 
cáo đề cập đến "phát triển sự hợp tác giữa 
ASEAN và Trung Quốc," nhưng không nhắc đến 
"căng thẳng" và "hành động leo thang" như trong 
bản thông cáo ra sau hội nghị năm ngoái. Hôm 
27/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, 
hiêṇ đang là chủ tịch khối ASEAN, nói sẽ không 
có ích gì trong việc thảo luâṇ về các hoạt đôṇg 
trên biển của Trung Quốc, "bởi vì dù sao cũng 
không ai dám gây áp lực với Bắc Kinh", Reuters 
tường thuâṭ. Cuộc thương thảo giữa Trung Quốc 
và các nước trong khối ASEAN được các nhà 
phân tích cho là sẽ tạo tiền đề cho Quy tắc Ứng 
xử COC, dự kiến sẽ được ký trong năm nay hoặc 
2018. Nhưng nếu như Quy tắc COC này được 
ký kết, Việt Nam sẽ vẫn là kẻ thua cuộc lớn nhất, 
tác giả viết. 
Trong bài viết đăng trên Forbes ngày 27/4, tác 
giả Ralph Jennings bình luâṇ rằng nếu Việt Nam 
không đề cập đến Hoàng Sa trong Quy tắc COC 
thì điều này sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc 
bành trướng các đảo nhỏ này, nơi nước này 
đang xây dựng một thành phố và các dự án quân 
sự. 

RFI: Bầu cử Pháp: Các lãnh đạo châu Âu 
mong chờ Macron thắng cử 
Ý thức rằng tuơng lai của Liên Hiệp Châu Âu phụ 
thuộc phần lớn vào kết quả vòng hai bầu cử tổng 
thống Pháp ngày 07/05/2017, các nhà lãnh đạo 
châu Âu gần như đồng loạt ủng hộ ứng cử viên 
cánh trung Emmanuel Macron thân châu Âu, 
chống ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen, một 
người có lập trường chống hợp nhất châu Âu. 
Sau khi ông Macron về nhất trong vòng đầu ngày 
23/04, qua mặt bà Le Pen, các lãnh đạo châu Âu 
đã vội gởi lời chúc mừng đến cựu bộ trưởng 
Kinh Tế Pháp. Điều này phản ánh mối lo ngại 
của họ trước đà tiến của các phong trào dân túy, 
bài châu Âu, tiếp theo sau cuộc trưng cầu dân ý 
về Brexit ở Anh Quốc và chiến thắng của Donald 
Trump ở Hoa Kỳ. 

 
Trong một đoạn video đăng trên trang Twitter 
hôm qua, cựu bộ trưởng Pháp, ủy viên châu Âu 
Michel Barnier, người đại diện cho Liên Hiệp 
Châu Âu thương lượng về Brexit với Luân Đôn, 
đã tuyên bố là ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên 
Macron, để « nước Pháp vẫn là châu Âu ». Ngay 
cả chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude 
Juncker, bình thường rất dè dặt, ngay từ tối 
23/04 cũng đã chúc ông Macron « thêm can đảm 
cho giai đoạn tới ». Giải thích về sự can thiệp 
của ông Juncker vào bầu cử Pháp, phát ngôn 
viên của ông nói rằng « đây chỉ là một sự chọn 
lựa giữa một bên là bảo vệ châu Âu và bên kia 
là phá hủy châu Âu ». Sau vòng một bầu cử tổng 
thống, ứng cử viên Macron thậm chí đã nhận 
được sự khích lệ của những lãnh đạo có xu 
hướng chính trị khác biệt, thậm chí đối chọi với 
ông, như thủ tướng bảo thủ Angela Merkel của 
Đức, thủ tướng cực tả Alexis Tsipras của Hy Lạp 
hay thủ tướng tự do Charles Michel của Bỉ. Thái 
độ nói trên của lãnh đạo châu Âu là điều dễ hiểu 
do lập trường đối chọi nhau của hai ứng cử viên 
tổng thống Pháp về châu Âu. Bà Le Pen muốn 
tái lập các đường biên giới và đồng franc, tức là 
sẽ thương lượng với Bruxelles để đưa nước 
Pháp ra khỏi khu vực đồng euro và khu vực tự 
do đi lại Schengen. Thậm chí ứng cử viên cực 
hữu còn dự tính tổ chức trưng cầu dân Ý về việc 
nước Pháp ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu.Tuy 
nhiên, nhà nghiên cứu Yann-Sven Rittelmeyer, 
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thuộc Trung tâm Chính Sách Châu Âu 
(European Policy Center), lưu ý rằng khuôn khổ 
hành động của ông Macron, nếu đắc cử tổng 
thống Pháp, sẽ rất là hạn hẹp, nếu ông phải 
chung sống với một chính phủ thuộc phe khác 
sau cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng 6 tới. Theo 
ông, các lãnh đạo châu Âu hiện giờ chỉ mong 
nguy cơ cực hữu bị đẩy lùi trước đã, cho nên họ 
chưa thật sự đo lường hết những vấn đề có thể 
nẩy sinh từ việc ông Macron không có được đa 
số ở Quốc Hội Pháp. 
 

VOA: Bắc Triều Tiên: CIA âm mưu ám sát 
Kim Jong Un 
 

 
Bắc Triều Tiên ngày 5/5 cáo buộc Cơ quan Tình 
báo Trung ương Mỹ và cơ quan tình báo Hàn 
Quốc âm mưu tấn công “nhà lãnh đạo tối cao” 
của nước này bằng vũ khí sinh hóa và nói rằng 
“mưu toan viễn vông” như vậy sẽ không bao giờ 
thành công. Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên 
dâng cao trong nhiều tuần qua, do những quan 
ngại là Bắc Triều Tiên có thể thử nghiệm hạt 
nhân lần thứ sáu hay phóng thử nghiệm thêm 
phi đạn đạn đạo bất chấp những nghị quyết của 
Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Bắc Triều Tiên, 
quốc gia bị cô lập, trong tuần này cảnh cáo sự 
thù nghịch của Mỹ đã đẩy khu vực tới bờ vực 
chiến tranh hạt nhân. Bộ An ninh Quốc gia Bắc 
Triều Tiên ra thông cáo rằng “nỗ lực cuối cùng" 
của "đế quốc Mỹ" và miền Nam đã “vượt quá giới 
hạn”. 
 
Thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA trích thông 
cáo rằng: “Cơ quan Trung ương Tình báo Mỹ 
CIA và Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS, những 
hang ổ xấu xa nhất trên thế giới, âm mưu tấn 
công nhà lãnh đạo tối cao của nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và những hành 
động này đã tiến đến giai đoạn thi hành.” Thông 
cáo nói vừa phát hiện “một nhóm khủng bố ghê 
tởm được CIA và NIS đưa vào Bắc Triều Tiên 
trên căn bản được chuẩn bị kỹ lưỡng và bí mật 
để thực hiện các hành động khủng bố được nhà 
nước bảo trợ chống lại nhà lãnh đạo tối cao của 

Bắc Triều Tiên bằng cách sử dụng chất sinh 
hóa.” Thông tấn xã Bắc Triều Tiên nói hai cơ 
quan tình báo Mỹ-Hàn đã mua chuộc một người 
Bắc Triều Tiên họ Kim và biến ông này thành 
“một tay khủng bố đầy hận thù chống lại lãnh đạo 
tối cao của Bắc Triều Tiên.” 

 

RFI: Hạ viện Mỹ bãi bỏ luật bảo hiểm y tế 
Obamacare 
 
Ngày 04/05/2017 Hạ Viện Mỹ biểu quyết thông 
qua việc bãi bỏ luật bảo hiểm y tế mang tên tổng 
thống Obama. Kết quả rất sít sao : 217 phiếu 
thuận, và 213 phiếu chống. Theo giới phân tích, 
tổng thống Donald Trump ghi một bàn thắng, 
nhưng dự luật thay thế Obamacare giờ đây sẽ 
được đem ra thảo luận tại Thượng Viện. Nhiều 
thượng nghị sĩ ngay trong hàng ngũ đảng Cộng 
Hòa báo trước là sẽ đề nghị nhiều sửa đổi, tránh 
để hàng triệu người có thu nhập thấp bị mất bảo 
hiểm y tế. 
 
Tuy nhiên dự luật y tế của ông Trump còn phải 
được thảo luận tại Thượng Viện, với nhiều sửa 
đổi và cuộc chiến sẽ tái diễn. Dân biểu Nancy 
Pelosi, đảng Dân Chủ báo trước : "Trumpcare 
dự trù bãi bỏ bảo hiểm y tế của những người đau 
ốm. Mục đích là nhằm chuyển 600 tỷ đô la cho 
các doanh nghiệp, những người giàu có nhất.  
 
Biện pháp này nhằm giúp họ giảm thuế". Điều 
khoản gây phẫn nộ nhất trong dự luật y tế mới 
liên quan đến việc bãi bỏ các khoản bồi hoàn cho 
bệnh nhân, bất luật họ là những người bị bệnh 
kinh niên, bị tiểu đường, ung thư hay phải điều 
trị về tim mạch. Với những bệnh nhân này, tiền 
đóng bảo hiểm sẽ cao hơn, vì các hãng bảo hiểm 
xem họ thuộc mức có "rủi ro cao". Hàng chục 
công ty dược phẩm, giới bác sĩ, các nhà nghiên 
cứu và bệnh viện gửi thư yêu cầu bên đảng 
Cộng Hòa hủy quyết định này. Luật y tế mới của 
ông Trump sẽ tước mất quyền được bảo hiểm 
của những bệnh nhân mà trên nguyên tắc thì họ 
lại cần đến khoản bảo hiểm đó". 

 
(QHT tổng hợp) 
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   Tin Việt Nam 
 
 

 

BBC: Vĩnh Long: Gia đình Nguyễn Hữu 
Tấn 'yêu cầu minh oan' 

 
Ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, bị công an tỉnh 
Vĩnh Long "bắt khẩn cấp" ngày 2/5 để điều tra 
hành vi "tán phát tài liệu chống phá nhà nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". Nhưng 
sáng 3/5, trong lúc điều tra viên rời phòng hỏi 
cung, nghi phạm đã lấy từ túi điều tra viên con 
dao rọc giấy "rồi cắt liên tiếp vào cổ để tự sát", 
theo tuyên bố của giới chức Vĩnh Long. UBND 
tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo chiều 4/5 để giải 
thích vụ việc. 
 
Cha của người bị cho là "tự sát tại trại giam" ở 
tỉnh Vĩnh Long nói với BBC rằng gia đình "quyết 
định để thi hài đến ngày 8/5" và "nếu công an 
không minh oan sẽ đưa thi hài đi khắp cửa công 
ở tỉnh này". Hôm 5/5, trả lời BBC qua điện thoại 
từ Vĩnh Long, ông Nguyễn Hữu Quang, cha của 
Nguyễn Hữu Tấn nói: "Tôi dành quyền quyết 
định hậu sự cho Huỳnh Thị Muội, vợ của Tấn." 
"Con dâu tôi nói với Đại tá Phạm Văn Ngân rằng 
gia đình chưa chôn cất con trai tôi." 
"Và nếu đến ngày 8/5 mà công an vẫn chưa 
minh oan cho Tấn thì gia đình sẽ dùng phương 
tiện đẩy thi hài đến các cửa công ở Vĩnh Long.  
 
Con dâu tôi nói rằng nỗi đau này quá lớn, vì 
chồng nó là lao động chính trong nhà, hai vợ 
chồng mỗi ngày bán hủ tíu chay chỉ kiếm được 
200, 300.000 đồng nuôi cả gia đình. Tấn mất đi 
để lại con trai mới 9 tuổi." 
"Nhưng ông Ngân khuyên con dâu tôi rằng gia 
đình nên chôn sớm, không thì môi trường hôi 
thối. Hiện tại, người ta viếng con tôi đến đám ma 
thì bình thường nhưng khi đi ra thì bị người của 
chính quyền xét hỏi." 
 
Ông cũng xác nhận với BBC rằng gia đình đã 
"gửi đơn kêu cứu đến các tổ chức nhân quyền 
quốc tế". 

"Tôi không đời nào tin con trai mình tự sát vì vết 
thương ở cổ của nó quá sâu, nó không thể tự 
làm việc ấy." 
Cùng thời điểm, Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo 
Thuần Túy phát đi lá thư gửi Ủy Hội Nhân quyền 
Liên Hiệp Quốc, Quốc Hội và Chính phủ Hoa Kỳ, 
Nghị Viện châu Âu và các quốc gia Liên minh 
châu Âu... 
 

RFA: Chính quyền tổ chức biểu tình đấu 
tố Linh mục giáo xứ Quỳnh Lưu 

 
Sáng ngày 6/5/2017 tại địa bàn xã Sơn Hải, 
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An diễn ra một 
cuộc biểu tình kêu gọi chống linh mục Đặng Hữu 
Nam. Từ những video clips và hình đưa lên 
mạng xã hội cho thấy một số trẻ em từ các 
trường học, tay cầm cờ đỏ sao vàng, gậy gộc, 
vừa đi, vừa chạy và hô to: "Bác Hồ muôn năm, 
Bác Hồ muôn năm"! Cũng có nhiều câu khẩu 
hiện thể hiện dấu hiệu chia rẽ lương - giáo. 
 
Liên lạc với Linh mục Đặng Hữu Nam vào tối thứ 
Bảy, ngày 6 tháng 5, ông xác nhận: 
“Chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu, 
phòng Giáo dục, Sở Giáo dục đã tổ chức cho 
người dân biểu tình để phản đối tôi. Trong động 
thái trước đó họ đã huy động và thành lập câu 
lạc bộ cựu chiến binh để đấu tố tôi trong những 
cuộc họp rồi đưa lên mạng truyền thông. Ngày 
hôm nay họ huy động cựu chiến binh, thanh 
niên, phục nữ, tất cả các nguồn lực và đặc biệt 
là các học sinh, từ tiểu học cho đến cấp 3 đi biểu 
bình để lên án tôi bằng hình thức giống như đấu 
tố thời năm 1953 – 1957.” 
 
Theo những gì Linh mục Đặng Hữu Nam chứng 
kiến trong ngày hôm nay, ông cho biết có một 
nơi huy động lực lượng là những phụ nữ để lên 
tiếng kết tội ông. Một nhóm học sinh ở nơi khác 
thì cầm cờ và hô những khẩu hiệu: 
“Theo lệnh của Sở, Phòng giáo dục, có những 
thông tin là họ buộc học trò phải đi biểu tình vì 
nếu không đi, sẽ không cho thi tốt nghiệp, không 
cho chuyển cấp hoặc hạ hạnh kiểm.” 
Trước đó hai ngày, cư dân mạng xã hội 
Facebook đã truyền nhau các video clips hình 
ảnh phó chủ tịch huyện Quỳnh Lưu, ông Hồ 
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Ngọc Dũng về chỉ đạo cuộc đấu tố Linh mục 
Đặng Hữu Nam, qua lời hướng dẫn: "Biểu tình 
bên giáo, họ đã biểu tình ta, ta biểu tình họ"! 
Bên cạnh những video clips và thông tin về đoàn 
biểu tình đấu tố, người theo dõi sự việc nhận 
thấy có hình ảnh những chai nước uống với 
khẩu hiệu “Người dân giáo xứ Phú Yên tiếp 
nước  cho đoàn biểu tình do huyện Quỳnh Lưu 
tổ chức”. Giải thích về điều này, Linh mục Đặng 
Hữu Nam xác nhận và cho biết: 
“Chúng tôi mặc dù không đồng ý với nội dung họ 
biểu tình tức là vu cáo tôi, nhưng chúng tôi ủng 
hộ nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu, Phòng 
Giáo dục huyện Quỳnh Lưu tổ chức cho người 
dân biểu tình. Vì bấy lâu nay tại Việt nam người 
ta bảo là không được biểu tình, mặc dù điều 25 
Hiến pháp ghi rất là rõ là người công dân được 
quyền biểu tình. Hôm nay chính nhà cầm quyền 
tổ chức nên chúng tôi rất hoan nghênh và ủng 
hộ mặc dù chúng tôi không ủng hộ nội dung.” 
RFA: Gần 600 ngư dân Việt Nam bị Indonesia 
bắt 

 
Gần 600 ngư phủ Việt Nam bị bắt giữ vì đánh 
bắt cá trái phép trên vùng biển Indonesia thời 
gian qua. Tin từ Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta 
cho biết ngư dân và tàu thuyền Việt Nam đến 
vùng biển Indonesia để đánh bắt  cá càng ngày 
càng nhiều. Họ đã bị tuần duyên Indonesia bắt 
giữa và đưa vào các đảo lân cận để xử lý. Tòa 
Đại sứ Việt Nam ở Jakarta đã yêu cầu nhà chức 
trách Indonesia trả lại tài sản và cho phép những 
người bị bắt được trở về vì lý do nhân đạo. 
Số liệu chính thức của Indonesia cho thấy con 
số ngư dân bị bắt gồm 580 người và 72 tàu cá 
từ các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Định, Khánh 
Hòa, Tiền Giang, Kiên Giang , Phú Yên, Bình 
Thuận. Tuy nhiên theo người phụ trách công tác 
lãnh sự trong đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia, 
ông Nguyễn Thanh Giang, những con số ngư 
dân bị bắt mà cơ  quan chức năng Indonesia đưa 
ra không trùng khớp với thực tế . Ông nói tòa đại 
sứ Việt Nam ở Ondonesia đang tìm hiểu và cập 
nhật thông tin liên quan trong công tác bảo hộ 
công dân để sớm đưa họ về nước. 

VOA: Bất chấp biểu tình, Formosa mở 
rộng đầu tư tại Việt Nam 
 
Giữa lúc làn sóng biểu tình phản đối thảm họa ô 
nhiễm môi trường do Formosa gây ra ở miền 
Trung còn chưa nguôi, Tập đoàn Nhựa Formosa 

(FPG) hôm 4/5 ra thông báo quyết định mở rộng 
đầu tư thêm 1 tỷ đôla vào liên doanh thép tại Việt 
Nam. Với 5 công ty con và nhiều đơn vị, tập đoàn 
Formosa được xem là một trong những tập đoàn 
hàng đầu của Đài Loan. 
Hiện tại, FPG sở hữu 70% cổ phần của công ty 
liên doanh tại Hà Tĩnh, trong khi Tập đoàn Thép 
Trung Quốc, nhà sản xuất thép lớn nhất Đài 
Loan, sở hữu 25%, và Công ty Thép JFE của 
Nhật Bản sở hữu 5% cổ phần. Theo Focus 
Taiwan, số tiền đầu tư thêm của FPG sẽ giúp 
đẩy nhanh việc xây dựng nhà máy thép trị giá 
10,5 tỷ đôla của công ty con của FPG, tức Công 
ty Cổ phần Formosa-Hà Tĩnh. Vụ 200km biển 
miền Trung bị ô nhiễm hồi năm ngoái vì hoạt 
động của tập đoàn Formosa được cho là thảm 
họa môi trường lớn nhất Việt Nam từ trước tới 
nay. Nhiều người cho rằng Việt Nam sẽ phải mất 
hàng chục năm hoặc lâu hơn mới khắc phục 
được hậu quả của nó. 
Mặc dù chính quyền Việt Nam và Formosa đã 
thỏa thuận bồi thường 500 triệu đôla cho các 
nạn nhân trực tiếp của thảm họa, nhưng nhiều 
người cho rằng mức bồi thường đó quá ít ỏi, 
chưa kể đến những hậu quả lâu dài khác. Thời 
gian qua, làn sóng biểu tình phản đối Formosa 
đã lan từ khu vực miền Trung sang các tỉnh, 
thành khác ở Việt Nam và ngay cả ra nước 
ngoài. 
 
QHT (Tổng hợp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suốt một đời làm điều thiện, điều 

thiện vẫn không đủ. Một ngày làm 

điều ác, thì điều ác tự đã dư thừa. 
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Khaled Hosseini 

 
Trúc Hà dịch 
  

Chương 28 
  

Laila 
Laila ngồi đối diện với Abdul Sharif, một gã đàn 
ông gầy, đầu nhỏ, mũi to lồi đầy thẹo rỗ cũng 
như hai gò má. Mái tóc nâu ngắn của gã lỏm 
chỏm như kim trên gối găm kim. 
 “Cô thứ lỗi cho tôi,” gã nói, vừa chỉnh lại cổ áo 
và đưa khăn tay lên chậm trán. “Tôi đã bình phục 
hẳn đâu. Còn phải uống thuốc năm ngày nữa, 
thuốc gì nhỉ … trụ sinh.” 
 
 Laila sửa thế ngồi sao cho tai phải của nó, cái 
tai tốt, gần gã nhất. “Bác có phải là bạn của ba 
má cháu không?” 
 “Không, không,” Abdul Sharif vội vàng nói. “Xin 
lỗi.” Gã dơ một ngón tay lên, nhấp một ngụm 
nước lớn từ cái ly Mariam đặt trước mặt gã. 
 “Có lẽ tôi phải kể từ đầu.” Gã thấm thấm môi, rồi 
lại chậm trán. Tôi là thương gia. Tôi có mấy tiệm 
bán quần áo, phần lớn quần áo đàn ông. Áo 
choàng, nón, áo dài, đồ vét, cà vạt – gì cũng có. 
Hai tiệm ở Kabul này, khu Taimani và khu Shar-
e-Nau, mà tôi mới bán. Hai tiệm ở Peshawar bên 
Pakistan. Kho hàng của tôi cũng ở bên đó. Vì 
vậy, tôi đi lại rất nhiều. Mà trong thời kỳ này” – 
gã lắc đầu và cười một cách mệt mỏi – “phải nói 
là cả một sự mạo hiểm.” 
 
 “Gần đây tôi có việc phải đến Peshawar, để lấy 
đơn đặt hàng, kiểm hàng tồn kho, đại loại mấy 
việc đó. Và cũng để thăm gia đình. Chúng tôi có 
ba đứa con gái. Tôi cho vợ tôi với ba đứa con 
qua Peshawar sống, sau khi quân Thánh chiến 
bắt đầu xâu xé nhau. Tôi không muốn tên của 
vợ con tôi được ghi thêm vô danh sách những 
người chết. Cả tên tôi nữa, nói thật. Chẳng bao 
lâu nữa, nều trời thương, tôi cũng sẽ qua đó 
sống với gia đình tôi.” 
 
“Tóm lại, đáng lẽ tôi phải trở lại Kabul vào ngày 
thứ tư cách đây hai tuần. Nhưng may mắn thay, 
tôi bị bệnh. Tôi không muốn nói dài dòng làm 
phiền cô, chỉ cần nói là mỗi khi tôi phải làm việc 

cá nhân ấy, cái việc đơn giản trong hai việc đó, 
thì cảm thấy như qua miểng kiếng vậy. Thật 
chẳng cầu cho ai bị như vậy. Nadia, vợ tôi, Allah 
che chở cho cô ấy, khẩn cầu tôi đi bác sĩ. Nhưng 
mà tôi  nghĩ mình có thể tự trị bằng thuốc aspirin 
và uống thật nhiều nước. Nadia khẩn khoản, còn 
tôi nói không, cứ thế dằng co qua lại. Người ta 
thường nói một con lừa cứng đầu cần một người 
lái cứng cổ. Lần này thì con lừa thắng. Tức là tôi 
thắng.” 
 Gã uống hết phần nước còn lại và đưa cái ly về 
phía Mariam. “Cảm phiền cô.” 
Mariam cầm lấy ly đi rót nước. 
 
 “Chẳng cần phải nói, đáng lẽ tôi phải nghe lời 
vợ tôi. Cô ấy lúc nào cũng là người khôn ngoan 
hơn, lạy Trời ban cho cô ấy cuộc sống lâu dài. 
Bởi khi tôi tới bệnh viện thì lúc đó tôi đã sốt rất 
cao và run như cây trước gió. Tôi không còn 
đứng nổi. Bác sĩ nói tôi bị nhiễm trùng huyết. Bà 
ta nói chỉ hai, ba ngày nữa thôi là tôi đã biến vợ 
tôi thành quả phụ. 
 
 “Họ đưa tôi vô phòng đặc biệt dành riêng cho 
người bệnh nặng. Ồ, cám ơn.”  Gã nhận ly nước 
từ tay Mariam rồi lấy trong túi áo khoác ra một 
viên thuốc to màu trắng. “Thuốc gì mà to thế.” 
 Lailla nhìn gã nuốt viên thuốc. Nó nhận ra hơi 
thở của nó đã nhanh lên. Nó cảm thấy hai chân 
nặng trĩu, như có cột tạ. Nó tự nhủ gã đàn ông 
chưa kể xong câu chuyện, gã nào đã kể gì đâu. 
Nhưng một giây nữa thôi, gã sẽ tiếp tục, và phải 
cố gắng lắm nó mới không đứng dậy bỏ đi, bỏ đi 
trước khi gã kể những điều mà nó không muốn 
nghe. 
 Abdul Sharif đặt cái ly lên bàn. 
 
 “Chính tại nơi đó, tôi gặp bạn của cô, 
Mohammad Tariq Walizai.” 
 Tim Laila đập dồn dập. Tariq nằm nhà thương? 
Phòng đặt biệt? Cho người bệnh nặng? 
 Nó nuốt nước bọt khô. Nhấp nhỏm trên ghế. Nó 
phải gồng mình để giữ cho đầu óc khỏi phát 
loạn. Nó chuyển hướng suy nghĩ từ nhà thương 
và phòng đặc biệt qua việc đã lâu nó không còn 
nghe ai kêu nguyên cả tên họ của Tariq như thế, 
kể từ cái ngày hai đứa ghi tên học khóa tiếng Ba 
tư vào mùa đông cách nay đã lâu. Ngày đó, sau 
chuông reo, cô giáo thường gọi tên điểm danh 
và cô xướng tên của Tariq giống y như thế – 
Mohammad Tariq Walizai. Hồi đó, Laila thấy sao 
khôi hài và hợm hĩnh. 
 
 “Những gì đã xảy ra cho cậu ấy, tôi được nghe 
một cô y tá kể,” 
 Abdul Sharif nói tiếp, nắm tay vỗ nhẹ lên ngực 
như để cho viên thuốc trôi xuống.  
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 “Ở Peshawar lâu ngày, tôi đã trở nên khá thông 
thạo tiếng Urdu (chú thích: ngôn ngữ chính của 
Pakistan). Dù sao, tin tức tôi thu thập được là 
người bạn của cô lúc đó ở trong chiếc xe tải chở 
đầy người tỵ nạn, hai mươi ba người tất cả, đang 
trên đường đến Peshawar. Ðến gần biên giới, 
họ bị kẹt giữa hai làn đạn. Một đạn pháo trúng 
ngay chiếc xe tải. Chắc có lẽ pháo lạc, mà cũng 
không thể nào biết được mấy nhóm đó. Chỉ có 
sáu người sống sót, cả sáu người đều được đưa 
vô cùng một phòng trong bệnh viện. Ba người 
đã qua đời trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hai 
người còn sống, theo tôi hiểu, và đã xuất viện. 
Bạn của cô, cậu Walizai, là người chót. Cậu ấy 
đã ở bệnh viện gần ba tuần lúc tôi nhập viện.”  
 Như vậy Tariq còn sống. Nhưng bị thương có 
nặng không? Laila điên cuồng tự hỏi. Có nặng 
lắm không? Hiển nhiên nặng đủ để phải nằm 
phòng đặc biệt. Laila nhận ra mình đã bắt đầu 
đổ mồ hôi, mặt đã nóng bừng. Nó cố nghĩ đến 
chuyện khác, chuyện gì dễ chịu hơn, tỷ như 
chuyến đi Bamiyan cùng với ba nó và Tariq để 
xem các tượng Phật. Nhưng thay vì đó, hình ảnh 
của cha mẹ Tariq lại hiện lên: má của Tariq bị 
kẹt trong chiếc xe tải lật úp, trong màn khói bà 
kêu gào tên Tariq, hai cánh tay và ngực của bà 
bị bốc cháy, bộ tóc giả cháy tan dính vô da đầu 
của bà … 
 Laila phải hớp hơi nhanh liên tiếp.  
 
 “Cậu ấy nằm cạnh giường tôi. Không có vách ở 
giữa, chỉ có tấm màn. Bởi thế tôi nhìn thấy cậu 
ấy khá rõ.” 
 Abdul Sharif bỗng nhiên thấy cần mân mê chiếc 
nhẫn cưới của mình. Lúc này gã nói chậm hơn. 
 
 “Bạn của cô, cậu ta bị thương nặng - nặng lắm, 
cô hiểu không. Người cậu ta gắn đầy ống cao 
su. Lúc đầu –” gã hắng giọng. “Lúc đầu, tôi 
tưởng cậu ta bị mất cả hai chân, nhưng cô y tá 
bảo không, chỉ mất chân phải, chân trái là do một 
chấn thương cũ. Ngoài ra còn có những vết 
thương nội tạng. Họ đã mổ ba lần rồi. Lấy ra 
nhiều khúc ruột, còn gì nữa tôi không nhớ hết. 
Và cậu ta bị phỏng nữa. Khá nặng. Thôi kể bao 
nhiêu đó đủ rồi. Tôi chắc cô cũng đã trải qua 
nhiều điều gây ác mộng rồi, không cần  thêm vô.” 
 Tariq giờ đã cụt hết chân. Chỉ còn là một thân 
hình với hai khúc chân cụt còn lại. Không chân. 
Laila nghĩ mình sắp ngã gục. Bằng một cố gắng 
vượt bực trong tuyệt vọng, Laila đã tung trí rời 
khỏi căn phòng này, bay qua cửa sổ, tránh xa 
người đàn ông này, ra đến ngoài đường, ra khỏi 
thành phố với những ngôi nhà nóc bằng, chợ, 
đường hẻm chắn chịt như mê cung nay đã biến 
thành lâu đài cát. 
 

 “Phần lớn thời gian, cậu ấy bị đánh thuốc mê. 
Ðể khỏi đau, cô hiểu không. Tuy nhiên có những 
lúc thuốc tan, cậu ấy có những khoảnh khắc tỉnh 
táo. Ðau nhưng tỉnh táo. Tôi nằm trên giường nói 
chuyện với cậu ấy. Tôi kể tôi là ai, nhà ở đâu. 
Tôi nghĩ cậu ấy mừng vì có người nằm bên cạnh. 
 
 “Tôi là người nói nhiều nhất. Cũng khó cho cậu 
ấy. Giọng cậu khàn đặc, mà tôi nghĩ cậu ấy cũng 
bị đau khi cử động môi. Bởi thế tôi kể cho cậu ấy 
nghe về mấy đứa con gái của tôi, về ngôi nhà 
của chúng tôi ở Peshawar và cái hiên mà tôi với 
em rể tôi cất thêm phía sau nhà. Tôi kể tôi đã 
bán hết mấy tiệm ở Kabul, và tôi về đó để hoàn 
tất thủ tục giấy tờ. Chẳng có bao nhiêu chuyện. 
Nhưng ít ra cũng làm cho cậu ấy khuây khỏa. Tôi 
muốn nghĩ thế. 
  
“Có đôi khi cậu ấy cũng nói. Phân nửa, tôi không 
nghe được, nhưng cũng đủ để hiểu.  Cậu ấy tả 
nơi cậu đã sống. Cậu ấy nói về người chú ở 
Ghazni. Và về tài nấu nướng của má cậu, nghề 
mộc của cha cậu, còn cậu chơi phong cầm. 
 “Nhưng, phần nhiều là nói về cô đó. Cậu nói cô 
là – nói thế nào nhỉ - kỷ niệm đầu tiên của cậu 
ấy. Ðứng rồi. Tôi biết chắc là cậu ấy quý mến cô 
lắm. Chắc chắn như vậy. Tuy nhiên cậu ấy bảo 
cậu ấy mừng vì cô không có mặt ở đó. Cậu ấy 
nói không muốn cô nhìn thấy cậu ấy như thế.” 
 Laila lại cảm thấy hai bàn chân nặng triũ, neo 
chặt xuống nền nhà như thể máu bỗng nhiên 
dồn  hết xuống đó. Tuy nhiên tâm trí nó đã xa dịu 
vợi, tự do bay bổng, phóng nhanh khỏi Kabul, 
qua những ngọn đồi lổm chổm, sa mạc chấm 
phá những bụi sô thơm, qua cả những hẻm núi 
đá đỏ lởm chởm và vượt cả những ngọn núi phủ 
tuyết. 
 
 “Nghe tôi nói sẽ trở về Kabul, cậu ấy nhờ tôi đi 
tìm cô. Ðể nói cho cô biết rằng cậu ấy luôn nghĩ 
đến cô. Rằng cậu ấy nhớ cô. Tôi hứa với cậu ấy 
rằng tôi sẽ làm. Tôi đã đem lòng quý mến cậu 
ấy, cô biết không. Tôi biết cậu ấy là một người 
đàng hoàng.” 
 Abdul Sharif đưa khăn tay lau trán. 
 
 “Một đêm, tôi thức giấc,” gã nói tiếp và lại chăm 
chú vào chiếc nhẫn cưới, “tôi nghĩ là ban đêm, ở 
mấy chỗ đó khó biết lắm. Không có cửa sổ. Mặt 
trời mọc, mặt trời lặn, chẳng biết. Nhưng tôi tỉnh 
dậy, và thấy ồn ào nơi giường bên cạnh. Cô phải 
hiều là người tôi lúc đó đầy thuốc, lúc tỉnh lúc 
mê, đến độ khó biết được đâu là thực, đâu là 
mơ. Tôi chỉ nhớ một điều là các bác sĩ bu quanh 
giường, kêu gọi đủ điều, chuông báo động réo 
lên, ống chích vung vãi dưới đất. 
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 “Sáng ra, trên giường trống người. Tôi hỏi cô y 
tá. Cô ta nói cậu ấy đã chiến đấu một cách dũng 
cảm.” 
 Laila lờ mờ nhận biết nó đã gật đầu. Nó đã biết 
trước. Tất nhiên nó đã biết trước. Ngay khi đến 
ngồi trước mặt gã đàn ông này, nó đã biết vì sao 
gã đến đây, gã đem tin gì đến. 
  
“Cô biết không, lúc đầu tôi còn không tin là có cô 
nữa đó,” gã đang nói tiếp. “Tôi tưởng là mọc-
phin nói. Có lẽ tôi còn hy vọng là cô không có 
thật; tôi luôn luôn sợ phải báo hung tin. Nhưng 
mà tôi đã hứa với cậu ấy. Với lại, như tôi đã nói, 
tôi đã đem lòng quý mến cậu ấy. Vì vậy mấy bữa 
trước, tôi có ghé đây. Tôi dọ hỏi về cô, nói 
chuyện với vài người hàng xóm. Họ chỉ tôi căn 
nhà này. Họ cũng kể tôi nghe chuyện đã xẩy ra 
cho ba má cô. Khi nghe đến đó, thú thật, tôi đã 
quay người bỏ đi. Tôi định sẽ không kể cho cô 
nghe đâu. Tôi tự nghĩ, thật quá sức chịu đựng 
của cô. Hay của bất cứ một ai.” 
 
 Abdul Sharif đưa bàn tay qua bàn, đặt lên đầu 
gối của Laila. “Nhưng tôi đã trở lại. Là vì, rốt 
cuộc, tôi nghĩ cậu ấy cũng muốn cho cô biết. Tôi 
tin như thế. Tôi rất tiếc. Tôi ước gì…” 
 Laila không còn nghe gì nữa. Nó nhớ lại cái hôm 
người đàn ông từ Panjshir đến báo tin cái chết 
của hai anh Ahmad và Noor. Nó nhớ ba nó mặt 
trắng bệch, quỵ xuống ghế, còn má nó đưa bàn 
tay bụm  miệng khi nghe tin. Laila đã nhìn thấy 
má nó điên lên như thế nào ngày hôm đó, khiến 
nó đã sợ, tuy nhiên nó đã chằng thật sự cảm 
thấy buồn. Nó đã không hiểu được nỗi kinh 
hoàng của sự mất mát má nó đã phải gánh chịu. 
Giờ đây một người lạ khác đưa tin về một cái 
chết khác. Giờ đây nó là người ngồi trên chiếc 
ghế. Có phải đây là hình phạt cho nó đó không, 
sự trừng phạt dành cho nó bởi nó đã vô tình 
trước sự đau khổ của chính má nó? 
 Laila nhớ lại cảnh má nó quỵ xuống, la hét, bức 
tóc như thế nào. Còn nó, thậm chí còn không 
làm được như thế. Nó không cử động được. Nó 
không nhúc nhích được chút nào. 
 
 Nó cứ ngồi trên ghế, bàn tay mềm nhũm, mắt 
trừng trừng nhìn vào khoảng không, để mặc tâm 
trí bay bổng. Bay mãi cho đến khi tìm thấy nơi 
ấy, nơi chốn đẹp đẽ và an toàn ấy, nơi các cánh 
đồng lúa mạch một màu xanh rì, dòng nước 
chảy trong veo và hàng ngàn hạt bông gòn của 
cây dương nhảy múa đầy trời; nơi có ba nó ngồi 
đọc sách dưới gốc cây keo, có Tariq khoanh tay 
trước ngực nằm đánh giấc trưa, và có nó ngồi 
ngâm chân trong dòng suối, mơ những giấc mơ 
đẹp dưới ánh mắt che chở của các thần thánh 
bằng đá cổ, bạc màu thời gian.    (còn tiếp) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đầu Năm Lễ Phâṭ 
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Con xin quì dưới chân Ngài 
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Vết thương  

( Hồi ký Đời Chiến Binh) 

Nguyễn Quyết Thắng 

 

Nguyễn Quyết Thắng và Minh Chiến 1969 

1969 một ngày mưa không dứt, sau cuộc hành 

quân lùng giặc trên vùng cao nguyên Daklac, 

chiếc GMC đưa đơn vị chúng tôi trên đường trở 

về căn cứ đóng tại ngọn đồi Chư Cúc cây số 52, 

nằm giữa Khánh Dương và thành phô 

Banmêthuột. Gần đến chân đồi, chúng tôi được 

tiểu đội Thám Báo cho biết đêm nay du kích 

quân dự định phá hoại chiếc cầu 52, lệnh của Bộ 

Chỉ Huy Sư đoàn 23 bổ nhiệm đại đội Thám Kích 

truy lùng và tiêu diệt du kích quân đó.  

Thế là cả Đại Đội 411 Thám Kích chúng tôi nhẩy 

xuống xe đi ngược trở lại, phân chia địa điểm 

chiếm cứ, mỗi toán 4 người nằm rải rác dọc theo 

quốc lộ 21, toán của tôi nhằm ngay tọa độ cách 

chân cầu khoảng 20 mét. Lúc nẫy xe băng qua 

cầu, mưa như trút nước, gió lồng lộng thổi mạnh, 

hất tung cái mũ rừng của tôi xuống đất, giữa đám 

bùn lầy ven đường mất dấu. Thật là bực mình, 

giờ phải đi kích giữa cơn giông gió trong rừng 

khuya, thật là trở ngại. Tôi bèn thò tay vào chiếc 

xe jeep của Bộ Chỉ Huy hậu cứ, gỡ cái nón sắt 

của Lang, một Hạ Sĩ Quan truyền tin đang đội : 

- Cho mượn cái mũ, mai trả nhe ? cả 

m phiền !. 

Từ khi ra khỏi quân trường, về phục vụ trực tiếp 

tại đơn vị này, tôi ít khi đội nón sắt, ngoại trừ 

quân lễ, chiếc nón nặng nề, xục xịch qua lại thật 

khó chịu, đối với cái đầu "thư sinh" của tôi, tôi chỉ 

thích đội cái mũ rừng ngắn vành rằn ri mầu đen 

xám, vừa nhẹ vừa oai ( thiệt... là tình ).  

Đến tọa độ phục kích, tôi thấy một đống củi tro 

dưới đất, chắc chắn ban chiều quân ta đã đóng 

chốt và nấu cơm tại đây, phía trước là một rãnh 

nước, phía sau là rừng tre rậm rạp không có lối 

thoát, đây không phải là chỗ tốt và an toàn để 

phục kích. Chúng tôi quyết định dời địa điểm qua 

phía bên kia cầu, nơi có một tàn cây thấp, chung 

quanh cỏ lau mọc cao, từ đây qua đó chỉ mất 

khoảng đôi phút, nhưng chúng tôi đã phải đi lòng 

vòng ra xa để đánh lạc hướng, từ lúc chập 

choạng cho đến tối xẫm mới mò được đến địa 

điểm qui định, phải khom lưng, gập người, quỳ-

bò-trườn đến chỗ lùm cây. Bốn người ngồi đối 

lưng quay về bốn hướng, mở mắt cho to nhìn 

vào bóng tối, tai vểnh cho rõ lắng nghe gió lộng 

hoang vu, về khuya luân phiên nhau mỗi người 

ngủ một giờ lấy sức.  

Trong đêm thâu, nước mưa ướt lạnh luồn qua 

poncho nhớp nháp, tay ghì khẩu súng M16 đạn 

đã lên nòng, bên hông khẩu Colt 45 cũng đã mở 

chốt khóa. Ngồi - quì rồi nằm, càng lúc càng 

thấm mệt, nằm chờ kích giặc mà chỉ mong giặc 

đừng ra, tâm trí mơ tưởng hình bóng người yêu, 

trong tà áo xanh đồng phục, thướt tha trước 

cổng trường chờ tôi đến đón. Tuổi mới lớn với 

tình yêu đầu đời, xa nhau một ngày là nhớ 

thương một trời, lòng ước mong mau trở về bên 

em. Lời vị chỉ huy trước giờ hành quân, vẫn luôn 

chúc tụng tất cả binh sĩ "đi được bình an, về 

được bình yên". Hễ đụng trận là có máu đổ - 

thịt rơi, là có chết chóc, ta muốn tiêu diệt địch, và 

địch muốn loại trừ ta, câu hỏi được đặt ra:  

ai sẽ là kẻ may mắn sống sót trở về?...  

 

(Ảnh minh họa) 

Những đêm ngồi trên đồi Chư Cúc nhìn về 

hướng thành phố Banmê xa xa, nơi có cha mẹ, 

các em và cả người yêu đang say tròn giấc điệp, 
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đêm nay mong đừng có đạn súng cối của cộng 

quân dội về, phá rối giấc ngủ mọi người. Chắp 

tay nguyện cầu cho tất cả luôn được yên vui, 

đầm ấm. 

Đêm dài mệt mỏi dần trôi qua, cây cỏ vẫn yên 

bình ấp ủ mùi đất ẩm, ánh mặt trời không xuyên 

nổi lớp sương mù mờ đục buổi sáng, chúng tôi 

nhìn nhau không nói một lời, ngồi yên cho đến 

khi sáng tỏ mặt người, cho đến khi nghe những 

tiếng xe đò hành khách, bắt đầu chạy ngang trên 

đường như thường lệ mới yên tâm. Xế trưa, tôi 

men theo bờ cỏ đến bên chiếc cầu, tìm lại cái mũ 

gió thổi rớt chiều qua, mang xuống suối vò giặt 

đất cát, rồi lững thững đi lên, lẩn về chỗ cũ, phơi 

mũ trên đầu bụi cỏ, và ở đó đến chiều chờ lệnh 

mới... 

 

(Ảnh minh họa) 

Nghe máy gọi rút quân về, chúng tôi kéo nhau ra 

lề đường đón xe, chiếc GMC gom từng toán rải 

rác bên đường, đang từ từ dừng lại cho chúng 

tôi leo lên, đã có 2 toán ngồi trên xe, thêm chúng 

tôi nữa là 12 người, còn vài toán nữa đang chờ 

phía trước, chiếc xe jeep tuyền tin cũng đang 

chạy theo phía sau. Cởi cái ba lô ra, ngồi xuống 

băng ghế bên hông xe, tôi vén tay áo nhìn đồng 

hồ, " 5 giờ chiều " thầm nghĩ : "Tới giờ Minh 

Chiến tan trường rồi." giơ tay sửa cái nón sắt đội 

trên đầu, thì bỗng: 

- " Đùng ... " một tiếng nổ kinh thiên động địa, 

ngay bên cạnh. " Đùng... " tiếng thứ hai liền theo. 

Xe đã bị đột kích, 2 trái B-40 gần vệ đường bay 

về chúng tôi, đạn trúng vào thành xe nổ chát 

chúa, tiếng nổ đã làm bùng điếc tai, buốt nhói lên 

óc. Trái thứ hai trúng vào phía sau, nhưng tôi 

không còn nghe rõ nữa. Giữa khói và lửa mầu 

vàng trắng cuồn cuộn, tôi bật dậy, phản ứng tự 

nhiên là phủi lửa , lửa xung quanh, lửa trên đầu, 

lửa dưới chân.. không còn nhìn thấy gì ngoài 

ánh sáng của lửa, liền sau đó có 3 tia chớp lóe 

lên, tia sáng của những trái lựu đạn mà người 

lính đeo trên mình, đã bị B40 bắn trúng, trong 

quay cuồng tíc tắc đó, tôi cảm thấy dường như 

có vật gì đập mạnh vào gang bàn chân bên phải, 

chắc vì tiếng nổ dội mạnh làm thốn chân mà thôi 

? tôi nghĩ thế. Tất cả diễn ra chỉ trong khỏang 

khắc mươi giây rồi vụt tắt. Sức công phá của 

B40 dường như không mạnh như tôi từng thấy, 

có lẽ vì trúng vật cản qúa mềm bằng xương thịt 

chăng? bình thường sự công phá của nó có thể 

xuyên thủng xe tăng. Chiếc GMC khựng lại làm 

tôi chúi ra sau, có lẽ người tài xế đã nhẩy ra khỏi 

xe? xoay mình dự định cũng nhẩy xuống để tìm 

chỗ ẩn nấp, nhưng cái chân như bất động.  

Chung quanh không thấy ai nhúc nhích, họ nằm 

im đó sống hay là đã chết, tôi chưa biết rõ, việc 

điều đầu tiên là phải nhặt lại khẩu súng M16 vừa 

buông rơi, cây súng giờ đã bị vỡ báng và nòng 

súng cong cong. Tôi thoáng nghĩ : "Thế nào VC 

cũng sẽ còn tiếp tục tấn công nữa", nên từ từ 

ngả người trên băng ghế, thò tay rút cây Colt 45 

bên hông lên đạn để phòng thân, cái cơ bẩm 

cứng ngắc không thể nào kéo lên được, cũng có 

thể vì bàn tay dính đầy máu. Nghiêng đầu nhìn 

lại sàn xe, xác đồng đội nằm phanh thây ngổn 

ngang bên nhau, họ chết không kịp rên la, không 

kịp gào thét, không kịp biết mình đã chết, trái đạn 

bất ngờ đã biến thây người thành những mảnh 

vụn tan tác tung bay... 

Chiếc xe bỗng rướn lên rồi phóng về phía trước, 

xác một người lính co quắp tay chân, lưng còn 

dính chiếc máy truyền tin PRC25 vỡ nát bị hất 

văng ra ngoài, là Toản. Phản ứng tự nhiên tôi 

giơ tay chụp lại, bàn tay nắm trúng vào giữa 

khoảng ngực trắng của thịt và bầy nhầy của 

máu, cổ và đầu đã bay đi mất, tôi kéo mạnh xác 

Toản, hất vào lòng xe. Phía góc cuối còn một 

người ngồi dựa lưng vào bửng sau, mắt trừng 

trừng nhìn tôi, toàn thân run rẩy bần bật, cánh 

tay phải để trên đầu gối, nhưng bàn tay đã bị cụt 

mất, từ trên khuỷu trở xuống chỉ còn lại những 

sợi gân lòng thòng dính vào những đốt ngón tay 

lủng lẳng, đó là Y-Dhuyn một người lính gốc Ede 

dân tộc thiểu số. Tôi không còn nghe một tiếng 

động nào, kể cả tiếng máy xe. Vì tiếng nổ qúa 

lớn của trái đạn đầu tiên, sức ép qúa mạnh đã 

làm tôi bị điếc. Sờ cánh tay phải, rồi lần qua tay 

trái, xem mình có bị thương không ? Rờ xuống 

đùi phải, qua đùi trái thấy vẫn còn nguyên.  

Thắc mắc về cái nón sắt vừa đội lên đầu, giờ lại 

nằm ngửa hứng đầy máu mủ từ lúc nào ? vành 
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đai bên trong mũ còn đọc được chữ Lang, tên 

của chủ nhân mà tôi đã mượn chiều qua, lo lắng 

đưa tay sờ đầu, vuốt mặt, vuốt đến đâu chỉ thấy 

toàn máu và thịt bầy nhầy đến đó. Thất kinh hồn 

vía, thôi rồi ! còn gì cái mặt nữa?, tôi nằm im 

không đụng tới nữa. Mùi thịt cháy trộn mùi thuốc 

đạn đắp lên thân thể tôi, bốc lên tanh tanh, nhờn 

nhợn, khét lẹt. 

Xe tiếp tục nhắm hướng Chư Cúc chạy về, cũng 

may người tài xế không bị thương, và chiếc xe 

không bị hỏng, bằng không, chẳng biết chuyện 

gì sẽ còn xẩy ra nữa. Chạy một đoạn thì đại pháo 

trên đồi bắn xuống xối xả, quanh chỗ chúng tôi 

vừa bị phản kích, các toán trong đon vị còn ở lại 

dọc đường cũng tấn công lên. Xác 3 đặc công 

công sản đã tìm thấy, cũng tan xương nát thịt 

bên bờ khe nước chẩy. Có lẽ những đặc công 

này đự định giật xập cầu, nhưng đã phát hiện âm 

mưu của mình bị bại lộ, và không biết chúng tôi 

đang phục kích chỗ nào? tiến thoái lưỡng nan 

đành nằm im một chỗ, không ngờ hôm sau, nhân 

cơ hội thấy sự sơ hở của chúng tôi trong lúc rút 

quân, nên đã bắn tới đúng lúc. 

Xe chạy vòng quanh lên đỉnh dốc, nhiều người 

lính đứng bên sườn đồi trố mắt nhìn xem, thoáng 

thấy bóng dáng ai như Tuấn, người học cùng 

khóa, có lẽ hắn không nhận ra tôi. Ngày mãn 

khóa, Tuấn xin được phục vụ ở Đà Nẵng nơi quê 

nhà, nhưng sao giờ lại hiện diện nơi đây? Xe 

chạy thẳng đến chỗ sân đậu trực thăng thì dừng 

lại. Ở đây còn có cả đơn vị Pháo Binh, Thiết 

Giáp, và phi đội Trực Thăng của Mỹ đóng quân. 

Nhiều người lính nhào tới khiêng xác xuống, một 

người cõng tôi đặt vào băng ca dưới đất, nhiều 

người lính bu lại hỏi han, bỗng một anh đội mũ 

beret đen thuộc binh chủng Thiết Giáp chen vào, 

vồn vã hỏi những câu gì mà tôi không rõ, mặc dù 

trời đã nhá nhem, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là 

Châu. Lại thêm một ngạc nhiên nữa, không ngờ 

giữa chốn nhỏ bé này lại gặp hắn. Châu đẩy 

những người chung quanh dạt ra, nhào vào cởi 

dây lưng quần tôi cho lỏng ra, tìm kiếm những 

vết thương khắp người từ đầu xuống chân. Do 

quần áo dính bê bết máu thịt nhớp nháp, hắn rút 

lưỡi lê bên sườn của tôi rọc khuy áo tung ra, rọc 

luôn ống quần, thọc mũi dao vào dây giầy dựt 

đứt tung ra. Châu nói điều gì đó, tôi ra hiệu 

không nghe rõ, hắn giơ cao chiếc giầy cho tôi 

thấy và đổ ra một dòng máu thắm đỏ tươi, tôi đã 

bị thương ở chân.  

Hắn rút trong balô vài tấm compress tẩm thuốc 

xát trùng, vội vã thoa khắp người tôi, lau đến đâu 

hắn ra hiệu chỉ chỏ cho biết đó là chỗ bị thương, 

hắn chăm sóc cho tôi một cách thản nhiên, 

nhanh nhẹn như y-tá chuyên nghiệp. Lòng tôi 

bỗng trùng xuống nhớ lại hình ảnh trước đây 2 

năm, lần ghé ngang trường Trung Học Bồ Đề 

Banmethuột, chợt thấy đám đông học sinh đang 

bu quanh 2 kẻ đang đánh nhau tuổi nhỏ hơn tôi 

chưừg 1-2 tuổi. Tôi nhẩy vào can 2 trò ra, một 

trò la lớn: 

- Thằng Châu ăn hiếp em, thăng Châu tự nhiên 

đánh em, nó bắt nạt em . 

Thì ra đây là Châu "Đầu Đạn", có lần tôi đã nghe 

người ta kể rằng Châu là thằng du đãng hay bắt 

nạt kẻ cô thế, định bụng chỉ nói vài lời nhỏ nhẹ 

can ngăn 2 kẻ thôi đánh nhau, chứ không muốn 

làm lớn chuyện, nhưng không ngờ thấy Châu 

dường như chùn lại, không còn hung hăng nữa, 

hắn lùi dần vào sát bờ tường đứng yên chịu trận. 

Tôi được nước tiến đến, thấy trên cổ có đeo sợi 

dây chuyền, gắn lủng lẳng viên đạn đồng 

Garang, tôi dùng ngón tay gõ gõ vào đầu viên 

đạn và nói: 

- Không lo học chỉ ham đánh nhau, bắt nạt người 

ta, một lần nữa thì biết tay nghe ? dẹp cái đầu 

đạn này đi, biết không ? 

Hắn lặng im không nói, mắt chằm chằm nhìn tôi 

toé lửa. Không phải hắn sợ tôi, mà hắn sợ thằng 

Tây *thẹo" bạn tôi, tay " hảo hớn " luôn bênh vực 

tôi mà hắn đã đụng độ một lần, hắn sợ những 

người bạn lính tôi quen, sợ thầy cô các trường 

lớp mà tôi thường lui tới sinh hoạt, dậy hát. Có 

lẽ hắn cũng đã biết tôi với biệt danh "Thắng Sữa" 

thư sinh trói gà không chặt, nhưng tôi có một 

"hậu thuẫn" khá lớn, mà hắn đành phải dè mặt. 

Không ngờ hôm nay gặp lại nhau trong một hoàn 

cảnh khác và với một hành xử khác, tôi nắm tay 

Châu mấp máy đôi môi tỏ lời cám ơn. 

Một quân nhân phụ tá trực thăng người Mỹ nhấc 

bổng tôi lên, đặt ngồi dựa lưng vào hai chiếc 

băng ca gắn chồng lên nhau trên trực thăng, Y-

Dhuyn cụt tay nằm im thiêm thiếp phía dưới , tôi 

lắc vai định hỏi, mới thấy những vòng băng trắng 

quấn quanh ngang bụng máu ra ướt đẫm, anh 

còn bị lủng bụng đứt cả ruột. Y-Kron nằm băng 

ca phía trên bất động, một mảnh đạn to bằng hạt 

gạo văng trúng đầu ngay giữa đường ngôi bên 

thái dương, óc trộn máu ứa ra từng lọn theo từng 

nhịp thở, tôi đoán chắc anh sẽ chết trước khi trực 

thăng hạ cánh.  

(tiếp theo kỳ sau...) 
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42 Năm Giao Dung, 42 Năm 
Vững Trụ 

 
Bài & ảnh: Trangđài Glassey-Trầnguyễn 
 
1. một giai đoạn định hình 
 

 
(T-P) Tác giả, Ni cô Đàm Phương, và Nữ tu 
Phaṃ Thi ̣Nhie ̣̂ m taị Chùa Vie ̣̂ t Nam ở 
Bruxelles, thủ đô nước Bỉ. Tháng 7, 2005 

 
Bốn mươi hai năm. Một khoảng thời gian khá 
ngắn ngủi. Nhưng cũng gần một nửa đời người. 
Suốt bốn mươi hai năm qua, thế giới đã biến đổi 
không ngừng, đi đến những tiến bộ, nhận thức, 
và xu hướng mới. Thiên niên kỷ thứ ba mở ra, 
đưa nhân loại vào một kỷ nguyên nhiều hứa hẹn 
và thách đố. Trong hơn bốn thập niên ấy, cộng 
đồng người Việt hải ngoại cũng đã trải qua nhiều 
biến đổi lớn lao trên bình diện toàn cầu. Từ 
những tâm hồn lưu vong, những trái tim ly 
hương, những cơ thể oặn đau vì khói lửa và sinh 
ly tử biệt, người Việt tỵ nạn đã đứng lên, đến với 
nhau, xây dựng những mái ấm cho chính mình 
và người thân còn ở quê nhà, cũng như cho 
những anh chị em khác chủng tộc ở khắp nơi. 
Sau nhiều giao thoa với nhau và với thế giới đại 
đồng, người Việt hải ngoại đã hiểu rõ chính mình 
hơn, và khẳng định được chỗ đứng của mình 
trong cộng đồng thế giới. Một khi giải mã được 
những thử thách hệ tại, cộng đồng hải ngoại lại 
tự đặt ra cho mình những mục tiêu mới, những 
thử thách mới, những ước mơ mới. 

 
Khi người Việt tỵ nạn vừa đặt chân đến 

những miền đất tự do, họ thèm gặp nhau, thèm 
nước mắm, thèm không khí gia đình, thèm 
hương vị quê nhà. Hôm nay, những khao khát 
mong ước ban đầu ấy đã được no thỏa, cho 
phép người Việt hải ngoại mang những gì mình 
có để thi thố với đời, với người. Tại Little Saigon 
ở Quận Cam, California, chúng ta đã chứng kiến 
sự tự toại của cộng đồng Việt trong nhiều hoàn 

cảnh khắc nghiệt nhất. Khi thị trường địa ốc đã 
băng hoại trên toàn quốc, thì nhà cửa trong vùng 
vẫn bán chạy như tôm tươi. Khi biết bao tòa báo 
lớn của Mỹ đã phải đóng cửa trong năm vừa 
qua, thì sinh hoạt báo chí ở Little Saigon vẫn 
mạnh mẽ, dồi dào, thậm chí còn có thêm những 
dấn bước mới. Sự tự toại ấy được đặt nền tảng 
trên kinh nghiệm và tự nhận định, và những dấn 
bước mới làm đẹp hơn ngôi nhà Việt Nam ở xứ 
người. Không có gì đẹp hơn những giấc mơ và 
hoài bão của một đời người, một dân tộc. Chính 
những giấc mơ nhỏ làm thành vườn hoa chung, 
để thế giới Việt hải ngoại nở rực trong ngàn năm 
thứ ba này.  
 
2. giao dung 
Trong giới hạn của bài viết này, tôi muốn nhấn 
mạnh đến một chiều kích nổi bật của kinh 
nghiệm bốn mươi hai năm của người Việt ngoại 
biên. Xin được tập trung vào ba mảng chính: 
giao dung giữa các thế hệ Việt, giao dung với 
các văn hóa địa phương và thế giới, và giao 
dung với quá khứ và tương lai trong những ước 
mơ và nổ lực. Ngày 17 tháng Tám, năm 2002, 
tôi có dịp trình bày về chủ đề “Nối kết các thế hệ 
người Mỹ gốc Việt,” trong chương trình cùng tên 
để mở đầu cho chuỗi “Diễn Đàn Việt Nam Hải 
Ngoại” do Trung Tâm Thông Việt Nam (VIC 
Vietnamese Information Center) tổ chức tại Little 
Saigon, Quận Cam. Tôi đã đưa ra một số nhận 
định của mình về “bài toán thế hệ: X∩X1.” Thế 
hệ X hội với thế hệ X1: đâu là những tương đồng, 
đâu là những dị biệt, và hệ quả là gì? Điều gì xảy 
ra khi thế hệ di dân tỵ nạn đối diện với các thế 
hệ sinh trưởng ở hải ngoại? Sự cọ xát thế hệ có 
phải là ngõ cụt, hay là điều kiện cần cho một 
cộng đồng phát triển và thăng hoa? 

 
Tôi cho rằng cộng đồng Việt hải ngoại rất 

may mắn ở chỗ chúng ta định hình vào một giai 
đoạn mà thế giới bắt đầu có những xu hướng 
cởi mở hơn về sự bình đẳng văn hóa và sắc tộc. 
Nếu chỉ nhìn vào Hoa Kỳ, sự chèn ép văn hóa 
thiểu số vốn rất mạnh trong chỉ vài thập niên 
trước đó. Khi người Việt chúng ta đến tỵ nạn từ 
năm 1975 ở các nước trên thế giới, chúng ta có 
điều kiện để giữ gìn và duy trì văn hóa gốc, và 
có hoàn cảnh thích hợp để nối kết các thế hệ với 
nhau. Sự gắn bó giữa các thế hệ không đến một 
cách dễ dàng, nhưng được bồi thố bằng sự kiên 
định và thương yêu của ông bà cha mẹ. Trong 
thế giới Việt hải ngoại, tuổi trẻ có được một cơ 
hội vàng son. Họ có được sự hướng dẫn từ gia 
đình và cộng đồng, nhưng vẫn có đủ tự do để 
chọn lựa lý tưởng của mình khi sống trong một 
xã hội thiên về tự do cá nhân. Tuy việc luân 
chuyển giữa hai văn hóa và hai xã hội (sắc tộc 
và chủ lưu) là một bài toán rất khó, thế hệ cha 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 5  n ă m  2 0 1 7                           41 

 
mẹ cùng với tuổi trẻ Việt ngoại biên đã tìm được 
nhiều câu giải đáp rất thỏa đáng cho việc hài hoà 
sắc tộc và nối kết thế hệ. 
 

 
Các sinh viên UC San Diego và đò̂ng bào điạ 
phương thả thuyè̂n giá̂y sau khi nghe đoc̣ 
văn té̂ trong đêm Tưởng Nie ̣̂ m Thuyè̂n Nhân, 
tháng 5, 2009 
 
Thứ hai, tôi xin nói về sự giao dung của văn hóa 
Việt hải ngoại với các văn hóa bạn. Xin được nói 
rõ rằng văn hóa Việt hải ngoại là một tập hợp các 
yếu tố văn hóa, tuy bắt nguồn từ văn hóa Việt nói 
chung, nhưng lại rất khác với văn hóa Việt trong 
nước, ngay cả trước đây và hiện nay. Đó là vì 
nền văn hóa Việt hải ngoại này được hình thành 
trên những nền tảng giá trị của văn hóa Việt 
trong nước ở thời điểm trước 1975, nhưng đã 
biến đổi tùy theo hoàn cảnh địa phương ở mỗi 
nơi. “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.” Văn hóa Việt 
hải ngoại là sự biến thiên của nền văn hóa Việt 
sau những giao thoa với thế giới bên ngoài. Khi 
gặp gỡ các nền văn hóa bạn, văn hóa Việt hải 
ngoại thu nhận những giá trị tương ứng và thích 
hợp, và làm giàu cho cánh đồng văn hóa của 
mình. Chúng ta đã rất thành công trong việc 
dung hợp nền văn hóa mẹ đẻ với các văn hóa 
đồng diện trong xã hội Hoa Kỳ, hay với các nền 
văn hóa khác trên thế giới.  
 
Thứ ba, tôi xin đưa ra vài suy nghĩ về sự giao 
thoa với quá khứ và tương lai qua những giấc 
mơ và nổ lực. Hiện tại không là một khoảnh khắc 
độc lập, nhưng nằm trên trục độ của quá khứ và 
tương lai. Trong nhân sinh quan Việt Nam, 
người quá cố vẫn luôn còn đó với chúng ta, và 
lòng biết ơn tiền nhân thể hiện rõ tư duy này. 
Chúng ta biết rằng khi đến được bến đỗ của hôm 
nay, chúng ta phải cám ơn những người đã 
chống mũi chịu sào giúp chúng ta vượt sóng cả 
về đến nơi an toàn. Trên nền móng của một quá 
khứ gian nan, Little Saigon của hôm nay vẫn 
luôn đổi mới, phát triển, phất phới những giấc 
mơ, trập trùng những cố gắng. Tôi vẫn nói đùa 
với bạn bè rằng nếu xa Little Saigon lâu ngày, tôi 
sẽ dễ bị lạc khi ra khu Bolsa vì những thay đổi 

hằng ngày ở ‘quê tôi.’ Tôi tin rằng điều này cũng 
đúng trong nhiều cách đối với các địa phương 
khác trong thế giới Việt hải ngoại. Thời gian 
không đứng yên, và trong thế giới Việt hải ngoại, 
thời gian là những vector đa chiều. 
 
3. vững trụ 
Một thế giới Việt hải ngoại mới đã ló dạng trong 
thiên niên kỷ thứ ba – một thế giới độc lập, tự tin, 
trưởng thành, và phong phú. Người Việt tỵ nạn 
đã diễn đạt tâm trạng lưu vong và tha phương 
trong hai thập niên đầu sau 1975, xác định rõ 
cho các thế hệ mai hậu và với thế giới lý do tại 
sao họ đã dứt áo thắt ruột ra đi. Và bốn mươi hai 
năm sau ngày biệt xứ, khối người Việt hải ngoại 
đã an cư lạc nghiệp ở nhiều nơi, kết tổ xây đời 
trên mọi nẻo đường thế giới. Thật vậy, cho dù ở 
nơi nào trên quả địa cầu, người Việt tha hương 
cũng kiến tạo cho mình một quê hương thứ hai, 
chấp nhận và đối diện với những khó khăn ban 
đầu. Rất nhiều cộng đồng đã sống đúng châm 
ngôn “Nhập gia tùy tục,” để hài hòa vào nếp sống 
địa phương, tuy vẫn duy trì những cốt lõi của 
niềm tin hay văn hóa. 
 
Tôi có dịp đến hầu chuyện với Sư cô Thích Nữ 
Đàm Phương trong thời gian lưu lại Bruxelles, 
Vương quốc Bỉ, vào tháng Bảy, 2005. Tôi đã rất 
khâm phục sự chịu thương chịu khó của Sư cô 
trong suốt những năm dài xây dựng chùa. Sư cô 
kể rằng vì khi ấy chưa có phương tiện tài chánh, 
mà hoàn cảnh của các Phật tử cũng còn khó 
khăn, nên Sư cô đã kiên tâm cố gắng mỗi ngày 
thức khuya dậy sớm để tự mình lau dọn và xây 
chùa. Sư cô đã tự tay lót từng viên gạch, sơn 
từng bức tường, đảm đang từ việc lớn đến việc 
nhỏ. Không chỉ vậy, để khuyến khích Phật tử tu 
tập, Sư cô còn tự tay nấu các món chay để tạo 
điều kiện cho mọi người hưởng dùng. Trong 
suốt buổi phỏng vấn nhiều tiếng đồng hồ, lời nói 
của Sư cô luôn ươm đầy lòng vị tha, yêu thương, 
quãng đại. Tấm lòng Bồ Tát của Sư cô hiển hiện 
không chỉ qua hành động và lời nói, mà qua 
chính lý tưởng sống của Sư cô. Tuy khiêm 
nhường tự cho rằng mình còn phải cố gắng 
nhiều trên đường tu, Sư cô lại không thể giấu 
ánh đạo vàng phát ra từ cái Tâm rất thanh tịnh 
và từ bi của mình. 
 
Có những ngày mùa đông, nhà cửa thô sơ, lại 
không có máy sưởi, nên ngay cả nước trong nhà 
cũng đóng băng, tay của Sư cô bị tê cứng, chảy 
máu. Có hôm Sư cô kiệt sức, ngất đi. Nhưng cho 
dù trăm nguy nghìn khó, Sư cô vẫn một tâm một 
chí gây dựng nên một cửa Phật khang trang để 
đạo hữu có nơi thờ phượng. Khi viếng thăm 
Chánh điện uy nghiêm, sáng ngời, tôi nghĩ đến 
rất nhiều những Sư cô Đàm Phương khác ở 
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khắp nơi trên thế giới Việt hải ngoại. Tôi nghĩ đến 
những ngôi chùa, những thánh đường, những 
trung tâm văn hóa mà những tấm lòng và ý chí 
như Sư cô đã kiên trì kiến tạo nên. Tôi nghĩ đến 
một quê hương Việt Nam ở bên ngoài lãnh thổ 
địa lý Việt Nam, đang hòa mình vào dòng chảy 
và bản đồ thế giới. Xin cám ơn Sư cô đã không 
chỉ xây chùa, mà còn xây tình đồng bào, nghĩa 
nhân loại. 
Tôi rất kính ngưỡng những tâm hồn nhân ái và 
cuộc đời dấn thân trong mọi thời đại. Tôi cho 
rằng tất cả những ai theo đuổi một lý tưởng phục 
vụ tha nhân và xã hội đều phải chịu thiệt thòi. 
Thiệt thòi ở nhiều mặt: họ phải hy sinh công sức 
cho việc chung, dốc hết tâm huyết vì một lý 
tưởng, đóng góp tài lực và tận hiến khả năng cho 
cộng đồng. Nhưng cái thiệt thòi của họ chính là 
nền tảng cho sự thăng tiến xã hội và nhân loại ở 
mọi nơi và mọi lúc. Ở năm 2017 này, người Việt 
hải ngoại chúng ta có quyền hãnh diện vì có rất 
nhiều thành viên trong các cộng đồng của chúng 
ta đã xả thân dành trọn lý tưởng đời mình để 
mưu cầu công ích. Và sự hãnh diện đó chắc 
chắn sẽ đi kèm với lòng tri ân vô bờ đối với 
những cuộc đời đã mang lại tất cả những gì 
chúng ta có được ngày hôm nay ở quê hương 
ngoại biên này – ở những quê hương ngoài quê 
hương. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chùm thơ Thiền 
Trangđài Glassey-Trầnguyễn 
 
 
1. a-m e-nh 
thiền hành, thiền tọa 
trụ, thở, ở, hay 
anh là, em đây 
vào, xoay, rỗng, đặc 
  
thiền hành Việt tộc 
bừng giấc, quy, đồng 
khoảng trống mênh mông 
khoảng không bất tận  
  
2. vận-hơi-thở 
hơi từ đất 
nhẹ vào em 
đất dời chân 
em, hơi thở 
  
anh là đất 
hơi là em 
đất vào hơi 
trời vận thở 
  
3. tang bồng 
khí từ đất 
đưa em đi 
đất giữ em 
nhẹ như núi  
 
4. vô khoảng 
khoảng này: nhân loại 
khoảng này: rừng xanh 
khoảng này: đau khổ 
khoảng này: mong manh 
  
giữa không gian tịnh 
ông-mẹ-cha-anh 
 
bạn-chồng-bà-vợ 
tỏ, hiện, ẩn, lui 
  
muôn vàn khoảng không 
muôn vàn ảo giới 
muôn vàn bất an 
muôn vàn lạc lõng 

 
 

 
 
 
 
 

Thiêng Liêng Phật Đản 

Thích Thiện Hữu 

 Tinh sương hớp cạn chén trà 
Nhìn vào thế giới Ta bà ngát hương 
Nơi đây vẫn đoá chân thường 
Vẫn ngày Mùng Tám tỏ tường sắc không. 
 
Đản sinh Ngài chốn bụi hồng 
Mà sao ấm áp giữa lòng thế nhân 
Phật về tĩnh mộng, chuyên cần 
Trang kinh con tụng chưa lần sang trang 
 
Thế gian thắm nụ hoa vàng 
Khói trầm ngun ngút lướt làn nhiễm ô 
Dung từ Ngài ngát sông hồ 
Câu kinh vô tự lần vô cõi Thiền 
 
Phật về đời-đạo bình yên 
Giáng trần trong chốn thiêng liêng tuyệt 
vời!!! 
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Giải trí có giải 

thưởng SUDOKU 

Luật chơi: Có tất cả 9 hàng, 9 cột và 9 khung. 

Số từ 1 đến 9 chỉ được xuất hiện một lần ở mỗi 

hàng, mỗi cột và mỗi khung. 

Giải thưởng: giải đáp đúng sẽ được tặng một 

năm báo VNNS. Giải trúng quý độc giả cũng có 

thể gởi tặng người thân.  Đáp số xin gởi về địa 

chỉ tòa soạn trước ngày 29-05-2017.  

Độc giả trúng giải thưởng:  

độc giả Hồ Văn Phú (241) – Bergen op Zoom. 

Xin chúc mừng độc giả Hồ Văn Phú. 
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  6 7  3    Mẫu giới thiệu VNNS đến gia đình bè 
bạn 
 
- tên người giới thiệu:  
 
- số độc giả:  
 
- địa chỉ:  
 
- giới thiệu độc giả mới tên:  
 
- địa chỉ:  
 
Giới thiệu 1 độc giả mới sẽ nhận được giải 
thưởng 6 tháng báo VNNS. 
 

Gratis examentraining: Wiskunde & 

Natuurkunde 

Voor: VWO-6 , HAVO-5 en VMBO-4 –

leerlingen. 

Neem contact op (Luyện thi miễn phí Toán – 

Vật Lý Cho thí sinh Tú Tài II, Tú Tài I và 

Trung Học Đệ Nhất Cấp Liên lạc): 

Trần Hữu Sơn 
030.6063967 – 06.59800724 
Katumtran975@gmail.com 

 

 

 
                                      
                                         ĐỌC VÀ ỦNG HỘ BÁO VIỆT NAM NGUYỆT SAN 

€ 30 MỘT NĂM 
 

Địa chỉ liên lạc  
Ban Quản Trị VNNS 

Kroeten 9 – 4871 JT  Etten-Leur 
Nederland 

 
Email: hpnguyen@congdonghoalan.com 

Telefoon: +31(0)765038426 
 

IBAN:NL16 INGB 0001 5086 64 t.n.v. AVVN 
 

 



V i ệ t  N a m  N g u y ệ t  S a n  *  t h á n g  0 5  n ă m  2 0 1 7                           44 

 

Truyền Thông Xã Hội Dân Sự 
 
 
Lts. Vào ngày 2-5-2017 chị Lê Mỹ Hạnh, một nhà 
hoạt động xã hội, và hai người bạn bị một nhóm 
côn đồ xông vào nhà hành hung, đánh đập dã 
man. Trong lúc hành hung chúng quay phim và 
sau đó phát tán trên mạng xã hội với những lời 
lẽ thách thức dư luận: “Màn chào mừng thành 
viên cờ vàng 3 sọc đỏ Lê Mỹ Hạnh tại đất Sài 
Gòn ! Còn thằng 3 que nào muốn xuyên tạc, 
kích động, lăng mạ lãnh tụ, bạo loạn lật đổ 
nữa thì cứ lên tiếng”. Qua những lời lẽ thách 
thức này dư luận ai cũng biết đây là những tên 
“côn an” được chế độ xử dụng để đàn áp những 
người bất đồng chính kiến với chế độ. Cộng 
đồng mạng đã nhanh chóng lan truyền vụ việc 
này. VNNS xin giới thiệu đến độc giả bài nhận 
định của tác giả Vũ Thạch về sự kiện này sau 
đây: 
Vũ Thạch 
 
 

Khi một chế độ ưu tiên đánh phụ nữ 
 
Ls Lê Công Định đã chính xác tóm lược sự kiện: 
"Sự việc tên côn đồ Phan Sơn Hùng cùng đồng 
bọn kéo đến nơi cư ngụ của chị Lê Mỹ Hạnh và 
người bạn của chị tại Sài Gòn vào chiều ngày 
2/5/2017 là bước leo thang nghiêm trọng của 
tình trạng vô pháp đang diễn ra ở xã hội chúng 
ta." 
Cộng đồng mạng, sau phút kinh ngạc về các 
đoạn video do chính các thủ phạm tung lên FB, 
đã bùng lên phẫn nộ và gấp rút vào cuộc. Cùng 
lúc với việc cấp cứu 2 nạn nhân, cuộc truy tìm 
tông tích từng tên côn đồ đã đạt kết quả chỉ sau 
vài tiếng đồng hồ. 
 
Tại điểm này, đã có thể khẳng định bàn tay có 
hệ thống phía sau của nhà cầm quyền, vì: 
- Việc hành hung chị Lê Mỹ Hạnh chỉ là một sự 
kiện trong chuỗi dài bạo hành các nhà hoạt động 
nữ, như các chị Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Đoan 
Trang, Trần Thị Nga, Đỗ Thanh Vân, Nguyễn Thị 
Thái Lai, ... 
- Ngoài công an ra, khó có ai biết được việc chi 
Lê Mỹ Hạnh - một nhà hoạt động cho môi sinh 
đang tập trung vào thảm họa Formosa - đi từ Hà 
Nội vào Sài Gòn vào ngày giờ nào và đang ở 
đâu. 
- Công an cố tình đứng ngoài cuộc dù cộng đồng 
mạng đã đưa các bằng chứng đến tận cửa đồn 
qua việc gọi các "đường dây nóng", gởi các 
video, làm đơn khiếu nại, ... 
- Bất kể các lời chửi bới "đồ phản động" của 
những tên côn đồ trong video và trên các trang  

 
 
 
 
FB của chúng, báo chí (tức Ban Tuyên giáo) vẫn 
cố tình gọi đây là một vụ "đánh ghen". 
 
- Tin giờ chót, vào ngày 3/5, chính công an đã 
áp lực người bạn đồng hành của chị Lê Mỹ Hạnh 
ký tên bãi nại với lý do "thương tích không nặng". 
Đối diện với bước leo thang nghiêm trọng và có 
chủ ý đó, tập thể người hoạt động cần điều chỉnh 
những gì? 
 
Hiển nhiên, phản ứng của xã hội mạng qua vụ 
việc chị Lê Mỹ Hạnh rất tuyệt vời, vượt xa những 
gì đã thấy trước đây. Tuy nhiên đây cũng là cơ 
hội để chúng ta nâng cấp một vài mặt: 
 
Rõ ràng việc đánh vào nguồn thu nhập của kẻ 
xấu rất hiệu quả. Ngay sau khi cộng đồng mạng 
liệt kê các cửa hàng buôn bán của một kẻ trong 
nhóm, đương sự đã lên tiếng ly khai với nhóm 
và cung cấp dữ kiện cụ thể kẻ nào đã trực tiếp 
bạo hành. Các bước nâng cấp trong tương lai có 
thể là biểu tình trước các tiệm buôn bán của GIA 
ĐÌNH kẻ xấu; lập phái đoàn đem bằng chứng 
đến nói chuyện với giám đốc các công ty mà 
những kẻ này đang làm việc; v.v... 
 
Đây cũng là cơ hội để chúng ta giải tỏa các hiểu 
lầm về Đấu tranh Bất bạo động (ĐT/BBĐ). Nỗ 
lực tranh đấu bằng các biện pháp ôn hòa 
KHÔNG CÓ NGHĨA là những người đấu tranh 
từ khước quyền tự vệ và ngăn ngừa trước 
những trò bạo hành đang nhắm vào họ. 
Và quan trọng hơn cả, trong những ngày tới, khi 
càng muốn chuyển hướng dư luận ra khỏi 
những hành vi nhẫn tâm tàn phá môi sinh và 
dâng nhượng chủ quyền, lãnh đạo đảng sẽ càng 
dùng những trò bạo hành kiểu này nhiều hơn và 
nặng hơn. Đã đến lúc những người hoạt động 
cần phải nâng cấp, bỏ lại phía sau giai đoạn hoạt 
động riêng lẻ cá nhân. Nếu chưa kết hợp thành 
tổ chức được thì ít nhất tụ thành từng nhóm từ 
10 người trở lên. Cả nhóm sẽ cùng hoạch định 
mọi dự tính, chuẩn bị các tình huống, và theo sát 
từng bước đi của nhau mỗi khi di chuyển. 
 
Sau hết, bên cạnh những nâng cấp cần thiết nêu 
trên, chúng ta cũng cần xác định rõ một điều: 
Chỉ dấu leo thang bạo hành và cùng lúc xuống 
cấp liêm sỉ của nhà cầm quyền cho thấy họ đang 
tiến vào giai đoạn cuối trong tiến trình đã diễn ra 
cho tất cả các thể chế độc tài, từ Serbia đến Bắc 
Phi đến Myanmar đến Venezuela — BÍ QUÁ 
ĐÀNH ƯU TIÊN ĐÁNH PHỤ NỮ. 
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Chăm sóc nhau ở tuổi xế chiều 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lts.Cuộc sống của con người nói chung là ai 
cũng bề bộn, nhất là các đôi vợ chồng son trẻ ở 
vào tuổi sung mãn của đời người nên thường 
không để ý đến cách cư xử tử tế với nhau. Tệ 
hơn nữa, khác ý nhau đôi chút là thường xảy ra 
tranh cãi, lời qua tiếng lại làm không khí trong gia 
đình không được vui. Nhưng, vì cuộc sống quá 
bề bộn, nên rồi mọi việc cũng được khỏa lấp qua 
đi. Nhưng rồi một ngày nào đó tuổi đời của chúng 
ta sẽ chống chất không thiên vị một ai, đó chính 
là lúc ta cần suy gẫm, cẩn trọng đắn đo trong 
cách cư xử với những người xung quanh để có 
những chuỗi ngày bình an trong tâm hồn lúc tuổi 
về chiều. VNNS xin mở mục này để cống hiến 
các bậc cao niên như những liều thuốc tinh thần 
hay như thần dược. 

 

Tiếng ngáy làm tôi yên tâm 
 

Trần Mỹ Duyệt 
  
 Tháng này tôi phải tiễn chân 4 người bạn về bên 
kia thế giới. Những người bạn thân thiết đã một 
thời quen biết già có, trẻ có cứ lần lượt bỏ tôi đi 
khiến dù muốn hay dù không tôi cũng phải suy 
nghĩ về thân phận của mình. Nghĩ đến lúc mình 
phải từ giã cõi đời cũng thấy nao nao và có cái 
gì xao xuyến. Nhưng nếu là số phận thì biết làm 
sao, chi bằng nhìn vào cuộc đời để rút ra một vài 
điều bổ ích cho cuộc sống. Sống tốt để sau khi 
nằm xuống khỏi hối hận. Suy nghĩ vẩn vơ, tôi 
chợt nhớ ra câu truyện được kể trong một Khóa 
Nazareth. Thuyết trình viên kể rằng, trước đây 
bà thường dành 1 hoặc 2 tháng xa nhà để trông 
nom cho các con bà sau khi sinh nở. Nhưng gần 
đây bà chỉ dành 1 hoặc 2 tuần cho các con trong 
những trường hợp như vậy. Các con bà có hỏi 
tại sao, thì bà trả lời: 
 
- Má nghĩ đã đến lúc má cần dành nhiều thời 
gian cho ba các con. Ba các con lúc này mới thật 
sự cần má. Miếng cơm manh áo của ba, giấc 
ngủ và sức khỏe của ba luôn luôn là điều mà má 
phải quan tâm. Ba má nay đã cao tuổi, thời gian 

còn ở với nhau được bao lâu, nên má thấy cần 
ba, và ba cũng cần má. 
 
Đúng vậy, câu trả lời của bà rất ý nghĩa và đánh 
động tôi rất nhiều. Và nghĩ đến điều này tôi càng 
thấy thương cho các cặp vợ chồng trẻ mà không 
hiểu sao họ lại coi nhau như cỏ rác, như kẻ thù, 
và như những tạo vật đáng ghét. Cãi vã, chửi 
rủa, và làm cho nhau đau lòng là những chuyện 
thường ngày xảy ra mà họ không hề để ý quan 
tâm tới. Nhưng sẽ có một ngày mà nếu không 
nghĩ lại, họ sẽ hối hận rất nhiều. Cũng một câu 
truyện trong nhiều câu truyện mà tôi vẫn nghe về 
đời sống hôn nhân, về những khó chịu, về 
những hiểu lầm, về những xích mích giữa vợ 
chồng. Nhưng trong những cái làm cho nhau khó 
chịu ấy, lần này tôi được nghe một nhận xét tích 
cực, và xây dựng.  
 
Truyện do một người vợ trẻ kể lại: 
“Tôi thường ngày rất khó chịu và hay cằn nhằn 
chồng tôi vì anh có cái tật ngủ ngáy to. Bình 
thường thì cũng không đến nỗi nào, nhưng 
những đêm mất ngủ thì tiếng gáy của anh là một 
tra tấn dã man đối với người mất ngủ như tôi. 
Những đêm như vậy tôi khó chịu và ghét anh vô 
cùng. Nhưng gần đây thì tôi không còn thù ghét 
tiếng ngáy đó nữa, mà ngược lại, bất cứ lúc nào 
thức giấc ban đêm mà tôi không nghe tiếng ngáy 
đó là tim tôi đập thình thịch, và ngớ ngẩn suy 
nghĩ không biết chuyện gì xẩy ra cho anh. Thời 
gian gần đây tôi thường bị lo lắng, hốt hoảng, và 
sợ hãi. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện quan 
trọng, chuyện tầm thường, chuyện trong nhà, 
chuyện ngoài ngõ hễ cái gì đập vào mắt tôi, lọt 
vào lỗ tai tôi đều làm cho tôi suy nghĩ và lo lắng.  
 
Tôi trở thành mất ăn, mất ngủ, và mất hết nghị 
lực để sống. Nhưng người mà phải gánh chịu 
mọi dằn vặt, kêu ca, cằn nhằn, khó chịu từ tôi đó 
chính là chồng tôi. Tôi đã được khuyến khích đi 
gặp những bác sỹ chuyên môn và uống những 
thứ thuốc đắt tiền, nhưng cũng chẳng giúp gì 
ngoại trừ tôi phải trút đổ trên đầu chồng tôi hết 
mọi thứ lo lắng, bực bội trong tôi, họa may tôi 
mới được nhẹ nhõm một chút. Thì ra, chồng tôi 
chính là cái thùng rác để tôi trút bỏ mọi thứ ngổn 
ngang trong cuộc sống vào đó. Cho đến một 
ngày tôi bừng nhận ra tôi đã gây đau khổ cho 
chồng tôi quá nhiều. Tôi hối hận, và tôi cảm thấy 
hết sức lo lắng. Tôi lo lắng cho sức khỏe của anh 
cũng như tôi đang lo lắng cho chính mình. Tôi 
sợ rằng điều mà tôi gây ra cho anh sẽ làm anh 
sớm bỏ tôi hơn là do căn bệnh quái ác của tôi 
khiến cho tôi phải bỏ lại anh. Tôi vẫn thường 
nghe nói, những người chăm sóc cho người 
bệnh thường lại chết trước người bệnh. Và điều 
này khiến tôi chợt tỉnh. Nó giúp tôi từ từ bình 
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phục cùng với sự giúp đỡ, thương yêu và lo lắng 
của người chồng rất mực yêu thương tôi. Cũng 
từ đó, mỗi đêm tôi đều ôm sát lấy anh dù là trong 
giấc ngủ vì sợ rằng anh sẽ vuột mất. Nhất là mỗi 
đêm tôi phải để ý, nghe ngóng từng hơi thở, 
tiếng ngáy của anh. Tiếng ngáy của anh lúc này 
đối với tôi có một ý nghĩa rất tuyệt vời. Nó bảo 
tôi rằng anh hãy còn khỏe mạnh, đang ngủ say 
bên tôi, và vẫn còn đang sống với tôi. Tiếng ngáy 
làm tôi yên tâm. Làm tôi thấy hạnh phúc.” 
 
Có những mối tình già mà người này không thể 
quên săn sóc cho người kia. Có những mối tình 
trẻ mà tiếng ngáy đã có lần làm khó chịu nhưng 
bỗng trở nên âm thanh mang lại hạnh phúc cho 
nhau. Cái đó gọi là tình yêu. Là quan tâm và lo 
lắng cho nhau. Là vợ chồng, và là một xương 
một thịt. Còn gì trên đời đáng yêu, đáng quí, và 
đáng gìn giữ hơn người chồng, người vợ. 
Nhưng cũng không biết trên đời có bao nhiêu 
người đã khám phá, tiếp tục khám phá và trân 
quí món quà thiêng liêng nhưng cũng rất vật chất 
này? Hay phải chăng phải đợi đến khi không còn 
thấy mặt nhau, nghe tiếng nhau, nghe tiếng ngáy 
của nhau mới hốt hoảng, mới đau khổ đi tìm.   
 
“Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ 
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người 
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi  
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người  
Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ 
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại  
Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay 
Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương  
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ  
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời 
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói  
Cát bụi làm sao mà biết lụy người.” 
 
Tiếng hát của ai đó qua nhạc phẩm “Nếu Có Yêu 
Tôi” của Trần Duy Đức vang vọng trong đêm 
khuya như âm vang tiếng ngáy của người chồng 
trẻ. Tiếng ngáy mà theo vợ anh là “Tiếng ngáy 
làm tôi yên tâm. Làm tôi thấy hạnh phúc”. Cũng 
như thức tỉnh cái nhìn của những cặp vợ chồng 
sau những năm dài chung sống: 
- Ba má nay đã cao tuổi, thời gian còn ở với nhau 
được bao lâu, nên má thấy cần ba, và ba cũng 
cần má. 
 
Đúng vậy, hạnh phúc luôn ở bên ta, quanh quẩn 
bên ta trong người chồng, người vợ mà hàng 
ngày gặp gỡ, chỉ cần ta: 
- thay đổi thái độ,  
- thay đổi cái nhìn, và  
- thay đổi lại phán đoán về người đó. 
 
******************************************************  

 
                               Phân ưu 

Nhận được tin buồn, phu quân chị Huỳnh Thị Thanh Xuân là 

Ch/h Nguyễn Thọ, pháp danh Nguyên Trường, 
sinh ngày 3 tháng 4 năm 1945 tại Nha Trang - Việt Nam 

đã tạ thế ngày 27-4-2017 tại Den Bosch. Hưởng thọ 72 tuổi. 

Toàn thể hội viên và Ban Chấp Hành Gđ. Quân Cán Chính VNCH/ HL xin chân thành 
chia buồn cùng chị Huỳnh Thị Thanh Xuân và gia đình. 

 
Nguyện cầu hương linh ch/h  Nguyễn Thọ sớm về miền cực lạc. 

 
Thay mặt Ban Chấp Hành 

Hội Trường 
Trương Hải 
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 Sức Khỏe – Y Học 
 

 
Dinh dưỡng ở người tuổi cao 

 
Theo Viện Lão Khoa Hoa 
Kỳ, trong lãnh vực khoa học 
về người già, có một bộ-ba 
(triad) không thể tách rời và 
là những bộ phận của một 
tổng thể. Đó là dinh dưỡng-
sức khỏe-hóa già (nutrition-

health-aging). 
 
Đề cập tới vấn đề dinh dưỡng ở tuổi già, giáo sư 
Nguyễn Thiện Thành có viết “Người có tuổi như 
đèn treo trước gió, cơ thể ngày một yếu dần. 
Tính tình, khẩu vị cũng bỗng nhiên thay đổi. 
Chính vì thế, người cao tuổi cũng cần một chế 
độ dinh dưỡng đặc biệt để hạn chế tối đa, phòng 
ngừa những bệnh thường dễ xâm nhập”. 
Như vậy thì dinh dưỡng người già có vai trò 
quan trọng trong phẩm chất đời sống của quý vị 
này. 
Tới tuổi già, có nhiều thay đổi sinh lý tự nhiên 
như tiêu hóa khó khăn, khẩu vị giảm, ít làm việc 
chân tay cho nên nhu cầu năng lượng bớt đi. Do 
đó sở thích và nhu cầu dinh dưỡng cũng phải 
thay đổi theo. Các thay đổi này ảnh hưởng tới 
sự chuyển hóa thực phẩm cũng như loại thực 
phẩm tiêu thụ. Vì vậy quý cụ cũng nên để ý tới 
những món ăn thích hợp trong bữa cơm của 
mình. 
 
Nói chung thì người già có thể giảm phần nào về 
số lượng thực phẩm trong bữa ăn nhưng phẩm 
chất (quality) món ăn vẫn phải tương tự như khi 
còn trẻ. Món ăn cần cô đọng, có đầy đủ các chất 
dinh dưỡng chính yếu là tinh bột, đạm, béo và 
các vitamin, khoáng chất, nước. 
 
Vài điều cần lưu ý: 
Người cao niên không nên giới hạn dinh dưỡng, 
trừ khi tuyệt đối cần vì một bệnh mãn tính nào 
đó. Nếu tiêu hóa được thì cứ ăn đúng phần ăn 
đã sắp đặt 
Thực phẩm không quá cứng, dính, dai khiến cho 
các bác khó nhai & nuốt. 
Thay đổi độ đậm đặc thực phẩm như  
bầm, cắt nhỏ để dễ nhai nuốt. 
Khích lệ vận động cơ thể đều đặn như đi bộ, làm 
việc nhà, quét sân.để giúp tiêu hóa thực phẩm 
và giảm táo bón 
Nếu mau no, ăn bữa chính vào buổi trưa. 
Khích lệ ăn chung với người khác như vậy sẽ vui 
vẻ ăn nhiều & ngon miệng hơn. 
Không lạm dụng thuốc nhuận tràng, rượu. 

Hậu quả của suy dinh dưỡng: 
Suy dinh dưỡng đưa tới thương tổn thể chất và 
tâm thần như: 
- Dễ mắc các chứng bệnh truyền nhiễm vì hệ 
miễn dịch suy yếu; 
- Tăng rối loạn với các bệnh chuyển hóa thực 
phẩm; 
- Giảm khả năng hoạt động trí óc cũng như chân 
tay; 
- Tăng nguy cơ tử vong vì suy nhược tổng quát, 
dễ đau ốm và khó phục hồi khi bị nan bệnh. 
Món ăn nên dùng 
Các loại ngũ cốc toàn vẹn, phong phú hóa và 
tăng cường như gạo còn chất cám có nhiều sinh 
tố, chất xơ. 
Rau có màu sáng chói như cà rốt, broccoli có 
nhiều chất chống oxy hóa. 
Trái cây mầu sậm như dưa, trái mâm sôi 
(berries). 
Chế phẩm từ sữa có ít chất béo như sữa chua, 
sữa không đường 
Đậu khô, các loại hạt, cá, gà vịt, thịt nạc, trứng 
Dầu thực vật lỏng, chất béo ít bão hòa. 
Uống nhiều nước. 
Người già cần bổ xung: 
- B6 và Folic acid rất thường thiếu ở NCT 
- Người tuổi cao thường hay bị thiếu nước vì 
cảm giác khát nước giảm vì thế cần uống đầy 
đủ. 
- Cần tiêu thụ đầy đủ chất đạm nam 63g, nữ 
50g/ngày. Ít hơn trong suy gan, thận hoặc ít nhu 
cầu. Tăng thêm trong ung thư, loét da tư thế nằm 
Về tinh bột, mỗi bữa hai/ba bát cơm là đủ. 
- Khi cảm giác nếm ngửi giảm, cần dùng thêm 
kẽm, folate, A, B12 và tăng một chút gia vị vào 
món ăn. 
- Bổ sung C, D, folic acid, sắt vì thường hay bị 
thiếu trong phần ăn 
 
Dinh dưỡng thường không cung cấp đủ C cho 
nhiều NCT. Tác dụng chống oxy hóa của vitamin 
C có thể trì hoãn nhiều bệnh liên quan tới sự hóa 
già.. Sinh tố C có nhiều trong chanh, cam, dâu, 
cà chua, súp lơ xanh. Rất ít trong cá thịt. 
 
Đề nghị khẩu phần như sau:  

- Buổi sáng: điểm 
tâm với cereal + 
sữa+ 1 trái cây như 
táo, chuối; 1 tuần lễ 
ăn trứng tráng một 
lần với bánh mì; ăn 
sôi nấu với đậu 
phọng + ruốc hoặc 
muối vừng; bánh 

cuốn chả hoặc tô phở nhỏ. 
- Cơm trưa: một khay thức ăn với một khoanh cá 
hoặc miếng thịt, hoặc chục con tôm. + rau luộc+ 
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chút nước mắm+ bát canh. Nên luộc, hấp 
mướng, kho thịt cá hơn là chiên rán. 
- Tối ăn nhẹ nhiều rau, đậu phụ vài lưng chén 
cơm + ly sữa 
- Ăn cá hai tuần một lần 
- Thịt cá to bằng lòng bàn tay là đủ. 
- Nước uống: trà hoặc nước lạnh, giới hạn nước 
có hơi. 
- Tráng miệng: nửa quả cam, quả chuối lâu lâu 
sữa chua hoặc vài thìa kem. 
 
Chúc quý cụ AN KHANG 
A= Ăn uống quân bình, lành mạnh 
N=Ngủ nghỉ 6-7 giờ mỗi đêm 
K=Không khí trong lành để thở 
H=Hoạt động đều đặn 
A=Ánh sáng mặt trời cho da thắm tươi, nhiều 
sinh tố D 
N=Nước tinh khiết để uống 
G=Giữ lòng thanh thản, an vui.-( Trích trong Nếp 
Sống Mới). 
 
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức  
Texas-Hoa Kỳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

        Vliet Service 

 
 

Reparatie van koelcel, vriescel, 

koelapparatuur, airco, softijsmachine, 

ventilatie, Keuken afzuigventilatie, 

verwarming ketels, geyser, boiler, friteuse, 

opwarming- apparatuur, magnetron, 

oven,vaat wasmachine, gasapparatuur, 

koffie-espresso,luchtbehandelingkast, zak 

filters, koolstof filters. 

Verkoop van horeca-

apparatuur. 

Contact dhr Vliet Nguyen 

Tel.   030-2688630 

Mob. 06-44464380 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nhà hàng Deli Tasty 

  

 

Cần 2 nhân viên giúp việc nhà bếp  

và 2 nhân viên phục vụ khách (chạy 

bàn). 

Mọi chi tiết xin lạc qua địa chỉ: 

Deli Tasty 

Meent 40 

3011 JL Rotterdam 

Email: naambestelling@live.nl 

M: 010-4111116 

 

 
NHƯ KHÓI MÂY SƯƠNG 

 
 

Ba trăm sáu lăm ngày là mấy ? 
Cõi hồng trần trông thấy mà thương 
Đời người như khói mây sương 
Sáng trong lấp lánh vô thường biến tan . 
 
Bao giấc mộng mê mờ tâm thức 
Tham vọng hoài làm khổ lòng ta 
Thế rồi ngày tháng trôi qua 
Cái già chợt đến đời ta chẳng còn . 
 
Duyên tu đạo bao năm bỏ dở 
Khát nước rồi đào giếng hụt hơi 
Nghiệp(xấu)gieo dẫn đến luân hồi 
Trùng ba khổ hải cả đời khổ đau . 
 
Nay quay lại tìm đường giải thoát 
Tạo nghiệp lành sám hối ăn năn 
Theo lời  Đức Phật dạy răn 
Cuộc đời hoán chuyển dần dần trong ta . 
 
Như người đi trong sương thấm lạnh 
Chợt nhận rằng áo ướt từ lâu 
Pháp duyên là cõi nhiệm mầu 
Đưa người vượt thoát con tàu tử sanh . 
 
  Tánh Thiện  23-4-2017 
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Gia chánh 

 

 

 

 

Bánh Bèo  

 

 
 
Nguyên liệu: 

 

Bột gạo 180 gr, Bột bắp 20 gr, Nước cốt dừa 200 

ml, Nước 200 ml, Muối 10 gr, Tôm 200 gr, Bánh 

mì sandwich 5 miếng, Dầu ăn 2 muỗng cafe, Bột 

nêm 1/2 muỗng cafe 

 

Thực hiện: 

 

- Bột Bánh: Trộn đều tất cả nguyên liệu làm bột 

bánh lạị Cho nước vào xửng hấp và nấu sôị Cho 

chén vào trước cho nóng. Mở nắp xửng ra và 

chế bột vào từng chén một. Khi bánh chín lấy rạ  

 

- Nhân Bánh: Tôm luộc chín vớt ra rổ để ráo, bỏ 

đầu, bỏ vỏ, cho vào cối giã nhuyễn. Chảo nóng 

cho dầu ăn vào (2 muỗng cafe), cho tôm đã giã 

vào + 1 chút bột nêm, đánh manh cho tôm cho 

nổi bông lên. Bánh mì sandwich xắt hạt lựu rồi 

bỏ vào chảo dầu đang sôi, chiên cho vàng, vớt 

ra 

 

- Trình bày: 

Cho tôm chấy, mỡ hành, sandwich hạt lựu chiên 

giòn vào chén bánh bèo Ăn kèm với nước mắm 

chua ngọt và dưa chua (cà rốt + củ cải xắt sợi 

ngâm giấm đường) 

Bún thang  
 

 
 

Nguyên liệu: 

 

(Cho 7 người ăn) xương gà hoặc xương heo, 

một gà mái tơ, 1 giò lụa, 2 trứng gà, 4 quả nấm 

hương khô, 50 gr tôm nõn khô, củ cải khô,hành, 

rau răm, bún tươi. 

 

Thực hiện: 

 

- Xương rửa sạch cho vào nồi to, đổ nước ngập 

xương đun với chút muối, vớt kỹ bọt cho nước 

thật trong. Khi nước sôi giảm lửa ninh khoảng 2 

tiếng. Rửa sạch tôm nõn cho vào ninh cùng 

xương. 

- Gà cho vào nồi đổ ngập nước, luộc vừa chín 

tới (nước sôi vặn nhỏ lửa đun khoảng 20 phút, 

10 phút trở gà 1 lần cho chín đều). Vớt gà ra đĩạ  

- Trứng đánh tan, tráng thật mỏng, múc một 

muỗng trứng đổ vào dàn đều một lớp mỏng, lửa 

để rất nhỏ. Khi trứng chín, lấy ra tráng tiếp lớp 

khác cho đến khi hết. Để nguội, thái chỉ. 

- Giò lụa thái chỉ. 

- Thịt gà xé miếng mỏng. 

- Nấm hương ngâm nước rửa sạch, thả vào nồi 

nước dùng, nước sôi lại 5 phút vớt nấm ra đĩạ 

- Củ cải ngâm nước nóng cho nở mềm, rửa 

sạch, vắt kiệt nước, ngâm nước mắm, gừng, 

đường. 

- Hành răm thái nhỏ, nêm mắm muối cho vừa ăn. 

Giữ cho nước dùng luôn sôị 

- cho bún vào bát, xếp giò lụa, trứng tráng thái 

chỉ, thịt gà xé, hành răm mỗi thứ một góc, nấm 

ở giữa, cho ít mắm tôm vào tô(ai không ăn mắm 

tôm thi thôi), chan nước dùng đang sôi lên. 

- Rắc hạt tiêu, ăn nóng kèm gia vị chanh ớt và 

củ cải ngâm 

  

http://www.bing.com/images/search?q=koken&view=detail&id=E4D9794A60AFBF7A365E23DF8C417F170DF8EDBE&first=301&FORM=IDFRIR
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Cười chút chơi 

 

 
 
 

 
 
Đem đổi 
Binh sĩ được huấn luyện nhảy dù từ trên máy 
bay xuống. Họ được trang bị dù mở trong 
không gian để rơi xuống đất an toàn. 
Có lần một trung sĩ đang huấn luyện các binh sĩ 
thì một người hỏi: 
- Thưa, tôi phải làm gì nếu như dù không mở 
khi nhảy ra khỏi máy bay? 
- Ồ, xong ngay! Anh chỉ việc mang dù về để đổi 
lấy cái dù khác- Trung sĩ nói. 
 

Tình huống không tính tới 
Một luật sư đang biện hộ cho một người bị 
buộc tội ăn trộm. Luật sư nói với tòa: 
- Kính thưa ngài, tôi xin trình bày rằng thân chủ 
của tôi không hề đột nhập vào căn nhà đó. Anh 
ta thấy cửa sổ phòng khách mở nên chỉ thọc 
cánh tay phải vào để lấy ra vài món đồ vặt 
vãnh. Thủ phạm là cánh tay của thân chủ tôi 
chứ đâu phải là chính anh ta, và tôi không hiểu 
sao ngài có thể trừng phạt cả một con người vì 
một sai phạm chỉ do một phần tứ chi của người 
ấy thực hiện. 
Quan tòa cân nhắc lý luận này một lâu rồi trả 
lời: 
- Lý luận của anh trình bày rất khéo. Xét theo lý 
lẽ đó, tôi tuyên án cánh tay phải của bị cáo một 
năm tù giam. Có đi theo cánh tay hay không là 
tùy ở bị cáo. 
Bị cáo mỉm cười, rồi với sự trợ giúp của luật sư, 
tháo rời cánh tay giả ra, đặt trên ghế và ra về. 
 

Có đủ lý do 
Đạo diễn nọ sắp quay cảnh người và cọp đùa 
giỡn, nhưng anh chàng diễn viên cương quyết 
từ chối đóng vai này.  
- Đừng sợ! - Đạo diễn nói - Con cọp này sinh ra 
ở vưòn thú, nó chỉ bú sữa mà lớn đấy!  
- Điều đó có chứng minh được gì? - Chàng 
diễn viên nói tiếp - Tôi cũng được sinh ra tại 
bệnh viện và tôi cũng bú sữa những năm đầu. 
Thế rồi sau đó tôi vẫn thèm ăn thịt! 
Ðạo diễn:??? 
 

Bằng chứng thuyết phục 
- Làm thế nào mà ông có thể mua được tòa biệt 
thự sang trọng này trong khi thu nhập của ông 
rất thấp? - Kiểm toán viên thuế vụ chất vấn. 
- Ô! Tôi đâu có mua! - Người đóng thuế đáp - 

Hè năm ngoái tôi đi câu và bắt được con cá 
vàng to. Khi tôi gỡ nó ra khỏi lưỡi câu, nó mở 
miệng nói: “Tôi là một con cá có phép thuật. 
Hãy thả tôi về với biển cả, tôi sẽ ban cho ông 
một ngôi biệt thự tráng lệ!”. Tôi ném con cá 
xuống biển và được tòa biệt thự này... 
Kiểm toán viên nóng nảy ngắt lời: 
- Làm sao ông có thể chứng minh chuyện như 
vậy là có thật chứ? 
- Bằng chứng đây! - Người đóng thuế vừa nói 
vừa chỉ vào ngôi biệt thự. 
 

Bác sĩ và bệnh nhân 
Mấy bác sĩ săm soi tấm phim X-quang. 
- Không thể tưởng tượng nổi cái viên đạn quái 
quỷ đó chui vào đâu mà ta mổ phanh ngực anh 
ta mấy lần vẫn không thấy nhỉ. 
Bệnh nhân rên rỉ: 
- Sao các ngài không tìm trong túi áo tôi. 
 

Sửa chuông 
Một thanh niên chạy ùa vào tiệm thợ điện, mặt 
đỏ gay tức tối: 
- Sáng hôm qua tôi đã nói anh cho người đến 
sửa chuông cửa nhà tôi , sao không có ai đến 
vậy? 
- Tôi đã làm đúng như thế- Người chủ tiệm điện 
trả lời. 
 Ông ta quay sang gọi một nhân viên ở phía 
sau văn phòng: 
- Hôm qua anh có tới thay chuông cho khách 
hàng này không? 
- Có thưa có – Ngưòi nhân viên trả lời- Nhưng 
tới đó và nhấn chuông hơn mười phút nhưng 
không thấy ai mở cửa nên tôi đoán là mọi 
người chắc đi vắng hết rồi! 
 

Làm thủ môn sững sờ 
Phóng viên thể thao hỏi: 
- Xin cho biết, trong cuộc đời cầu thủ, đã bao 
giờ anh sút bóng mà thủ môn chỉ biết sững sờ 
đứng ngây như pho tượng nhìn bóng bay vào 
lưới? 
- Nhiều không nhớ hết được. 
- Xin cho biết bí quyết của những cú sút? 
- Chẳng cần bí quyết gì cả. Đó là những lần tôi 
tung lưới nhà. 
 

Phân chia trách nhiệm 
Bố nói chuyện với con út: 
- Này con! Anh cả con thì học kinh tế, anh hai 
học tài chính. Sao con không theo gương các 
anh mà lại đi học luật? 
- Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai 
sẽ cứu hai anh con đây? 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
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 Trang Số tiền mỗi số báo 1 năm 8 số báo 
Hình màu €.150 €.800 

Hình màu €.100 €.600 

Trắng đen   €.80 €.500 

Trắng đen   €.50 €.300 

Trắng đen   €.25 €.150 

Trắng đen   €.15 €.100 

 

Cáo phó và cảm tạ 

Gia đình chúng con (chúng tôi), vô cùng thương tiếc báo tin cùng quý họ hàng, bạn hữu xa 
gần: 
chồng, cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi là : ông Nguyễn Thọ, pháp danh Nguyên 
Trường sinh ngày 3 tháng 4 năm 1945 tại Nha Trang,  
thủ quỹ Gia đình Quân Cán Chính VNCH/ HL 
đã tạ thế ngày 27 tháng 4 năm 2017 hưởng thọ 72 tuổi. 
Linh cửu quàn tại tư gia (Saxofoon 14-5231 DR Den Bosch). 
Lễ hỏa thiêu vào lúc 17 giờ, ngày 2-5-2017 tại (in de grote aula)  
Crematorium Maaslanden, Abt van Engelenlaan 1 te Vlijmen – Nieukuijk 
 
Chúng con kính tri ân  
- Quí thầy thuộc chùa Vạn Hạnh Hòa lan, chùa Thiện Hòa Đức Quốc 
- Ông chủ tịch Cộng Đồng, 
- Cơ sở đảng Việt Tân/ HL, 
- Gia đình Quân Cán Chính VNCH/ HL, 
- Ban tụng niệm, 
- Hội Phật Tử chùa Vạn Hạnh. 
 
Cùng tất cả đồng hương, bạn hữu xa gần đã đến tụng niệm, thăm viếng, cầu siêu hoặc gọi 
điẹn thoại chia buồn, tặng hoa. 
Trong lúc tang gia bối rối ắt có nhiều sơ sót, chúng con (chúng tôi) xin Thượng Tọa cùng quý 
vị niệm tình tha thứ. 
Toàn thể tang gia đồng cảm tạ ! 
- Den Bosch: Huỳnh Thị Thanh Xuân. 
- Almere: Nguyễn Huỳnh Anh Thy, Nguyễn Tín, Nguyễn Bảo Ngạn (Lana), Nguyễn Như ý 
(Amy). 
- Tilburg: Nguyễn Huỳnh Anh Khoa, Nguyễn Thị Thùy An, Nguyễn Thanh Trúc (Zoe). 
- Denemarken: Nguyễn Huỳnh Anh Thoa, Dao Linh Vu, Dao Tuyết Mai (Ashley). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phân ưu 

Nhận được hung tin anh Nguyễn Thọ vừa đột ngột qua đời tại tư gia. 

Anh Nguyễn Thọ, pháp danh Nguyên Trường, 

sinh ngày 3 tháng 4 năm 1945 tại Nha Trang - Việt Nam 

đã tạ thế ngày 27-4-2017 tại Den Bosch. Hưởng thọ 72 tuổi. 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng VNTNCS/ HL cùng các đoàn thể và bằng hữu xin chân 

thành chia buồn cùng chị Huỳnh Thị Thanh Xuân và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu 

hương hồn anh Nguyễn Thọ sớm được siêu thoát về nước Phật. 

Đoàn thể: 

- Ban Chấp Hành Cộng Đồng VNTNCS/ HL, 

- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam/ HL, 

- Gia đình Quân Cán Chính VNCH/ HL, 

- Cơ sở đảng Việt Tân/ HL, 

 

 

 

 

 

 

Cá nhân: 

-Gđ. Lê Quang Kế, 
-Gđ. Trần Văn Thắng, 
-Gđ. Trần Văn Sủng, 
-Gđ. Trương Hải, 
-Gđ. Nguyễn Hữu Phước, 
-Gđ. Nguyễn Quang Kế, 

- Gđ. Đinh Ngọc Hiển, 

- Gđ. Nguyễn Đắc Trung, 

- Gđ. Võ Hồng Vâng, 

-Gđ. Đinh Ngọc Hiển, 

-Gđ. Nguyễn Đắc Trung, 

-Gđ. Võ Hồng Vâng, 

-Gđ. Nguyễn Văn Tiếng, 

-Gđ. Nguyễn Liên hiệp, 

-Gđ. Tạ Thị Vạn, 

-Gđ. Lê Thị Ngọc Anh, 

-Gđ. Nguyễn Hồng Sơn, 

-Gđ. Trương Bạch Tuyết, 

-Gđ. Bùi Đức Hoạt, 

-Gđ. Hồ Cảnh Thuần, 

-Gđ. Trần Văn Vinh, 

-Gđ. Nguyễn Khai Trí, 

-Gđ. Hồng Quốc Lộc, 

-Gđ. Ngô Thụy Chương, 

-Gđ. Nguyễn Văn Đáo, 

-Võ Thị Dạ Lan và các cháu, 

-Gđ. Trần Khai 
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          Lá thư tòa soạn 
 

 
 

Quý độc giả thân mến, 
Chúng ta vừa trải qua những ngày tháng đau buổn của tháng tư, những 
ngày đen tối của lịch sử của dân tộc Việt Nam. Có một sự trùng hợp khá 
ngẫu nhiên là vào những ngày đầu của tháng năm (4&5 tháng 5) lại là 
những ngày kỷ niệm đặc biệt của nhân dân Hòa Lan: 
 - 4 tháng 5: tưởng niệm chiến sĩ trận vong “doden 
 herdenkingsdag” (những người đã hy sinh cho tự do), 
 - 5 tháng 5: mừng ngày giải phóng “bevrijdingsdag”, ngày quốc 
khánh (nhân dân Hòa Lan thoát khỏi ách độ hộ của phát xít Đức). 
“... Ơn Nhà, nợ nước đã vay 
Trả sao cho đáng là tay anh hùng!” 
Người Lính Thời Chiên (Ý Nga) 
 
Trước đó, vào ngày 30 tháng 04, cộng đồng chúng ta cũng có một buổi tưởng niệm ngày Quốc Hận 
trước tượng đài thuyền nhân trong khuôn viên chùa Vạn Hạnh với sự tham dự của hầu hết đại diện 
của các đoàn thể, tôn giáo và đông đảo đồng hương tại Hòa Lan. Cảm xúc khi hiện diện trong buổi 
lễ tưởng niệm đáng ghi nhớ này là: bồi hồi sống lại những chuỗi ngày hãi hùng trong một hành trình 
tìm tự do đầy bất trắc của thuyền nhân Việt Nam năm nào, qua bài văn tế xâu thẩm tận đáy lòng 
của những con dân Việt tộc đang lưu vong nơi xứ người: 
 
“…Hỡi linh oan hiển, 
Vùi thân đáy biển hay núi rừng trùng điệp 
Dù vất vưởng hay phảng phất nơi đâu  
Hãy theo gió, theo mây về tụ hội   
Nơi Tượng Ðài uy dũng, dưới bóng cờ bay  
Trầm hương thơm ngát toả quanh đây 
Câu kinh, nhịp mõ, tình người, non nước  
Hồn thiêng sông núi, một dạ sắc son 
Một tấm lòng thành của con dân Việt.  
Công danh phú quý như sương khói, 
Yên nghỉ ngàn thu với núi sông. 
Chúa Ba Ngôi trên cao nhìn xuống 
Phật Từ Bi rộng mở vòng tay 
Tượng Ðài lưu dấu hôm nay 
Mong người bạc mệnh ngàn sau an lành 
Thân có mất, nhưng tâm không mất 
Ðất nước ngàn đời, lịch sử khắc ghi.” 
Văn tế thuyền nhân tử nạn (Ngô Thụy Chương) 
 
Kế đến, đồng hương chúng ta tại Hòa Lan, nói riêng, và nhân loại, nói chung, sẽ tưng bừng tổ chức 
mùa Phật đản trong niềm hân hoan chào đón một đấng cứu tinh mang lại giải thoát cho chúng sinh 
nhân loại:  
“… Ngày rằm tháng bốn vô vi 
Con về trước mẹ mà quỳ lệ rơi 
Trên cao Phật đản hoa trời 
Dưới chân có kẻ lặng rơi nỗi niềm” 
Rằm tháng tư nhớ Mẹ (NGUYỄN VĂN NHỊ) 
 
Và chúng ta đang chờ đón một mùa hè sẽ rực rỡ sẽ đến vớI nhân loạI trong nắng ấm, trong tình 
yêu thương trong muôn hoa đua nở dướI ánh nắng mặt trời. Trong tâm tình ấy VNNS290 sẽ mang 
chủ đề: Hè. Kính mong quý văn-, thi-, nhạc sĩ, quý vị cộng tác viên gởI bài về tòa soạn trước ngày 
19-06-2017.  
Kính ! 
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Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 02-04-2017 đến 08-05-2017 
  

       

stt Ng. trả tiền Tên vùng độc 
giả 

 số tiền  ghi chú 

2 11/04/2017 Truong T.N. Drachten 473  €   30,00  
 

3 18/04/2017 Bui Thi Thu Cuc Rijnsaterwoude 634  €   30,00  
 

4 18/04/2017 Hoang Van Thanh Hoorn 790  €   50,00  
 

5 18/04/2017 Vo M.T. Nijmegen 379  €   30,00  
 

6 18/04/2017 Vo T. Zwijndrecht 192  €   30,00  
 

7 18/04/2017 Nguyen T. Hai Nijmegen 371  €   30,00  
 

8 18/04/2017 Ly Thanh Gia Zwolle 433  €   30,00  
 

9 18/04/2017 M.D. Huynh Utrecht 849  €   30,00  
 

10 18/04/2017 Tran Thi Lien Hoorn 54  €   30,00  
 

11 18/04/2017 Ho V.P. Bergen op Zoom 241  €   30,00  
 

12 18/04/2017 Huynh Q.V. s-Gravenhage 136  €   50,00  20 ủng hộ 

13 18/04/2017 Nguyen T.T. Huizen 10  €   30,00  
 

14 19/04/2017 Phan T.T.U. Nijmegen 381  €   30,00  
 

15 20/04/2017 Tran Van Thang Eindhoven 306  €   30,00  
 

16 20/04/2017 Huynh Thi Bay Sittard 687  €   30,00  
 

17 23/04/2017 L T.H.H. Ede 628  €   30,00  
 

18 24/04/2017 Nguyen Khai Tri Venray 322  €   30,00  
 

19 24/04/2017 Huynh T.A. Leeuwarden 455  €   30,00  
 

20 25/04/2017 Ngo Quan Viersen (Duitsland) 862  €   40,00  
 

21 27/04/2017 Nguyen Thi Nhu Tuyet Arnhem 794  €   30,00  
 

22 27/04/2017 Phan T.G.V. Hoorn 58  €   30,00  
 

23 28/04/2017 Nguyen V.U. Venlo 330  €   30,00  
 

24 30/04/2017 Ly Khanh Hong Amersfoort 869  €   30,00  
 

25 30/04/2017 Vo Thi Da Lan Nijmegen 807  €   50,00  * 

26 02/05/2017 Nguyen Van Liem Uden 502  €   30,00  
 

27 02/05/2017 Pham Minh Thang Purmerend 875  €   30,00  
 

28 02/05/2017 Cao Dinh Khanh Nieuwegein 8  €   30,00  
 

29 02/05/2017 Tran Thi Ky Nieuwegein 730  €   30,00  
 

30 03/05/2017 Vu N.T.L. Zwolle 706  €   30,00  
 

31 03/05/2017 Tran Q. A. Den Haag 692  €   30,00  
 

32 03/05/2017 Ta V. T. Nieuwegein 199  €   30,00  
 

33 03/05/2017 Thai-Ta T.V. Goirle 718  €   30,00  * 

34 04/05/2017 Truong Hai Nijmegen 368  €   30,00  
 

*  Góp vào quỹ "Thương Về Miền Trung (đợt 2)" 
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